
   Boletim de Notícias – Brasil - 24/05/2022
            www.labdadosbrasil.com 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-24
Título: Quantidade de famílias em situação de miséria na cidade de SP cresce 50%
em janeiro de 2022, na comparação com 2021
Descrição: Em janeiro de 2021, 473.814 famílias estavam nesta situação; neste 
ano, são 619.869 famílias, aumento de 49,7%. Para especialista, números do 
CadÚnico não mostram dados reais de extrema pobreza nos municípios, já que 
muitas pessoas estão fora do cadastro. Do Centro aos extremos da capital 
paulista, o cenário se repete: aumentou a quantidade de pessoas que pedem 
comida, roupa, trabalho. Muitos também são os paulistanos que perderam suas 
casas após a pandemia de Covid-19 e, sem alternativa, passaram a morar nas ruas.
Url : https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/05/24/quantidade-de-
familias-em-situacao-de-miseria-na-cidade-de-sp-cresce-50percent-em-janeiro-de-
2022-na-comparacao-com-2021.ghtml 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-23
Título: Preço do litro do óleo diesel bate novo recorde e registra o maior valor em 18 
anos
Descrição: Média chegou a de R$ 6,943 por litro na semana passada, mas tem 
locais onde o litro do diesel pode custar mais de R$ 8. O preço médio do litro 
do óleo diesel chegou a R$ 6,943 na semana entre os dias 15 e 21 de maio, 
segundo dados da Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). É o maior valor maior desde 2004, quando o levantamento 
semanal começou a ser realizado. Ainda conforme a ANP, o valor é 1,3% acima do 
preço médio registrado na semana anterior, de R$ 6,487, que foi o valor 
registrado mais alto da série histórica até então.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/preco-do-litro-do-oleo-diesel-bate-novo-
recorde-e-registra-o-maior-valor-em-18-a-643d 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 11:59:41
Título: Governo Bolsonaro tira R$ 90 milhões de famílias pobres para comprar 
tratores, veja repercussão
Descrição: Operação do Executivo para compra de tratores tem suspeita de 
irregularidades e drible a determinação do TCU, diz jornal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/governo-bolsonaro-tira-r-90-
milhoes-de-familias-pobres-para-comprar-tratores-veja-repercussao 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 12:20:43
Título: MST vê motivo para impeachment de Bolsonaro em compra de tratores com 
verba de famílias rurais
Descrição: Movimento se une a entidades em representação no TCU, e dirigente 
nacional afirma: \Pode caber impeachment\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/mst-ve-motivo-para-impeachment-
de-bolsonaro-em-compra-de-tratores-com-verba-de-familias-rurais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 23:03:03
Título: Petrobras perde seu terceiro presidente no governo Bolsonaro, Coelho 
durou apenas 40 dias
Descrição: O substituto, Caio Andrade, trabalha com Paulo Guedes e é formado em 
Comunicação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/petrobras-perde-seu-terceiro-
presidente-no-governo-bolsonaro-coelho-durou-apenas-40-dias

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-24 01:18:39
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Título: Bolsonaro derruba mais um presidente da Petrobras, mas mantém preços dos
combustíveis altos
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro derrubou o novo presidente da Petrobras, 
José Mauro Coelho, mas manteve a atual  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-derruba-mais-um-presidente-da-
petrobras-mas-mantem-precos-dos-combustiveis-altos/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 06:20:30
Título: Com mudanças na Petrobras e no Ministério de Minas e Energia, Guedes 
passa a ‘comandar’ setor energético
Descrição: Ministro da Economia retoma influência na área ao indicar auxiliares 
para a estatal e o MME e indica disposição de ajudar Bolsonaro a amenizar o 
impacto da alta dos combustíveis em sua popularidade, ainda que o preço seja 
alto para a petroleira
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/com-mudancas-na-petrobras-e-no-
ministerio-de-minas-e-energia-guedes-passa-a-comandar-setor-energetico/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 16:37:23
Título: Por que o erro no cálculo de entrada de capital estrangeiro na bolsa é 
absurdo?
Descrição: Dados revisados mostram que não houve entrada de 71 bilhões de reais 
em 2021, mas uma saída de 7,2 bilhões em capital estrangeiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/por-que-o-erro-no-calculo-de-
entrada-de-capital-estrangeiro-na-bolsa-e-absurdo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 17:22:17
Título: Jovem Guarani Kaiowá é morto, indígenas retomam fazenda e ameaças de 
fazendeiros crescem no MS
Descrição: Segundo lideranças indígenas, Alex teria sido assassinado em fazenda 
que, agora retomada, foi batizada de Japora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/jovem-guarani-kaiowa-e-morto-
indigenas-retomam-fazenda-e-ameacas-de-fazendeiros-crescem-no-ms
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 17:24:45
Título: \É um reconhecimento à luta indígena no Brasil\, diz Sônia Guajajara 
sobre lista da \Time\
Descrição: Pré-candidata a deputada federal, liderança indígena acredita que 
homenagem da revista pode aumentar visibilidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/e-um-reconhecimento-a-luta-
indigena-no-brasil-diz-sonia-guajajara-sobre-lista-da-time
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-23 09:00:00
Título: Zema coloca prima de chefe de mineradora em órgão que decide mineração 
na Serra do Curral
Descrição: Presidente anterior do Iepha foi exonerado após enviar ofício ao 
Ministério Público revelando possível ilegalidade no processo de licenciamento 
do empreendimento da Tamisa
Url :https://apublica.org/2022/05/zema-coloca-prima-de-chefe-de-mineradora-em-
orgao-que-decide-mineracao-na-serra-do-curral/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 17:14:33
Título: Lula não desiste de ter o apoio do PDT, PT quer dialogar com PROS e 
Avante
Descrição: 'Lula disse: 'Só falta o PDT aqui para compor esse campo totalmente',
afirmou a presidenta petista, Gleisi Hoffmann, após reunião de partidos aliados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-nao-desiste-de-ter-o-apoio-
do-pdt-pt-quer-dialogar-com-pros-e-avante/
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Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-22
Título: Lula vai ganhar e resgatar o Brasil - Por Emir Sader
Descrição: O início da campanha eleitoral deve se transformar em um verdadeiro 
tsunami de apoios e de mobilizações populares, ao longo de todo o Brasil, 
conforme Lula retoma suas caravanas por todo o país. Lula deve ganhar as 
eleições e voltar a transformar o Brasil em um país menos desigual, menos 
injusto, em um país melhor para todos.
Url : https://revistaforum.com.br/opiniao/2022/5/22/lula-vai-ganhar-resgatar-
brasil-por-emir-sader-117712.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 06:00:24
Título: ‘A cultura nunca fez tanto sentido como agora’, diz Hamilton de Holanda
Descrição: Um dos grandes instrumentistas brasileiros fala da importância da 
arte durante a pandemia e a paixão pelo bandolim
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/a-cultura-nunca-fez-
tanto-sentido-como-agora-diz-hamilton-de-holanda/

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-24
Título: Tribunal dos Povos julga Bolsonaro por crimes contra a humanidade
Descrição: A condenação não determinaria a aplicação de pena, mas teria forte 
efeito moral. O tribunal internacional vai julgar, nesta terça (24) e quarta-
feira (25), se Jair Bolsonaro cometeu ou não crimes contra a humanidade durante 
a pandemia da Covid-19. O ocupante do Palácio do Planalto é alvo de denúncia 
feita em conjunto pela Comissão Arns (Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 
Dom Paulo Evaristo Arns), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), 
Coalizão Negra por Direitos e a Internacional de Serviços Públicos (ISP). 
Url : https://www.brasil247.com/mundo/tribunal-dos-povos-julga-bolsonaro-por-
crimes-contra-a-humanidade 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-23
Título: Na pandemia, enquanto 99% perderam renda, surgiram 573 novos bilionários
Descrição: Nos últimos dois anos, renda dos bilionários cresceu 42%, enquanto os
40% mais pobres perderam 6,7% dos ganhos. De acordo com a Oxfam, os bilionários 
do mundo todo que estão reunidos em Davos, na Suíça, “têm muito o que 
comemorar”. Isso porque a “riqueza bilionária” e os “lucros corporativos” 
cresceram vertiginosamente, atingindo níveis recordes durante a pandemia da 
covid-19. Nesse período, surgiu um novo bilionário a cada 30 horas, em média. 
Atualmente, existem 573 bilionários a mais do que em 2020, quando a pandemia 
começou. Em 24 meses, esse grupo viu suas fortunas atingirem US$ 12,7 trilhões, 
crescimento de 42%. Por outro lado, a combinação entre a crise da covid-19, o 
crescimento da desigualdade e o aumento dos preços dos alimentos pode fazer com 
que até 263 milhões de pessoas estejam na extrema pobreza em 2022, revertendo 
décadas de progresso. Os números são do relatório Lucrando com a Dor, que a 
Oxfam publicou nesta segunda-feira (23). Com dados da revista Forbes e do Banco 
Mundial, a ONG mediu o avanço da “pandemia de desigualdade” durante o auge da 
emergência em saúde, que já matou mais de 6,2 milhões de pessoas em todo o 
mundo.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/na-pandemia-enquanto-
99-perderam-renda-surgiram-573-novos-bilionarios/ 

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-23
Título: Um ex-embaixador francês admite que a França e os Estados Unidos 
orquestraram o golpe no Haiti que derrubou o Presidente Aristide em 2004.
Descrição: O ex-embaixador da França no Haiti admitiu que a França e os Estados 
Unidos orquestraram o golpe de 2004 que derrubou o presidente haitiano Jean-
Bertrand Aristide, o primeiro presidente democraticamente eleito do Haiti. O ex-
embaixador Thierry Burkhard disse ao The New York Times que um dos benefícios do
golpe foi o fim da campanha de Aristide exigindo que a França pagasse reparações
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financeiras ao Haiti. No fim de semana, o The New York Times publicou uma seção 
especial intitulada "The Ransom", que analisa como a França devastou a economia 
do Haiti no século XIX, forçando o país a pagar reparações por gerações aos 
franceses que possuíam escravos após uma rebelião escrava que levou à Revolução 
Haitiana de 1804.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/5/23/titulares/ex_ambassador_admits_france_
us_orchestrated_2004_coup_in_haiti_to_oust_aristide 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-24 06:00:58
Título: Empresa dos EUA rastreia bilhões de celulares no mundo todo – e espiona 
até a CIA
Descrição: A Anomaly Six, que presta serviços ao governo dos EUA, monitora 
bilhões de telefones no mundo todo e diz que basta apertar botão para 
desmascarar espiões.The post Empresa dos EUA rastreia bilhões de celulares no 
mundo todo – e espiona até a CIA appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/24/anomaly-six-empresa-rastreia-celular-
cia-nsa/

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-05-23
Título: Henry Kissinger: O ideal seria que a Ucrânia fosse neutra
Descrição: O resultado ideal depois de tudo o que aconteceu na Ucrânia seria um 
status neutro para aquele país. Isto foi declarado no Fórum Econômico Mundial em
Davos pelo ex-Secretário de Estado e Conselheiro de Segurança Nacional do 
Presidente dos Estados Unidos, Henry Kissinger.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1711795-genrikissindzher/ 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-23 20:12:23
Título: Lavrov revela estratégia geopolítica da Rússia
Descrição: \Moscou espera aumentar a cooperação econômica com a China à medida 
que o Ocidente se torna mais ditatorial\, disse o ministro das Relações 
Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, nesta segunda-feira (23).
Url :https://br.sputniknews.com/20220523/lavrov-revela-estrategia-geopolitica-
da-russia-22755766.html
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Escândalo do MEC será tema de audiência na Câmara
Descrição: A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência 
pública na quarta-feira (25) com o presidente do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes, para discutir denúncias de 
irregularidades no órgão. O FNDE é uma autarquia, vinculada ao Ministério da 
Educação, responsável por transferir recursos financeiros e prestar assistência 
técnica em educação [ ]The post Escândalo do MEC será tema de audiência na 
Câmara appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/escandalo-do-
mec-sera-tema-de-audiencia-na-camara/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 21:38:12
Título: \Vacinar crianças contra a covid-19 ajuda a prevenir hepatite grave\, 
diz pediatra 
Descrição: Em entrevista, vice diretor do maior hospital pediátrico do Brasil 
fala sobre a doença
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/vacinar-criancas-contra-a-covid-
19-ajuda-a-prevenir-hepatite-grave-diz-pediatra
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 18:36:14
Título: MP do RJ abre inquérito para apurar discurso de ódio do Pastor Felippe 
Valadão em show
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Descrição: Religioso chamou praticantes de religião afro-brasileira de \
endemoniados\ e ameaçou fechamento de terreiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/mp-do-rj-abre-inquerito-para-
apurar-discurso-de-odio-do-pastor-felippe-valadao-em-show
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 17:33:01
Título: Cercados por escudos antibalas, Petro e Francia encerram campanha 
presidencial na Colômbia
Descrição: Candidatos do Pacto Histórico fizeram comício final antes das 
eleições de 29 de maio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/cercados-por-escudos-antibalas-
petro-e-francia-encerram-campanha-presidencial-na-colombia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 17:02:43
Título: Bitcoin em queda livre? Saiba quais são os motivos da crise do mercado 
de criptomoedas
Descrição: Moedas digitais inauguram tecnologia inédita, mas mantêm lógica de 
especulação financeira da bolsa de valores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/bitcoin-em-queda-livre-saiba-
quais-sao-os-motivos-da-crise-do-mercado-de-criptomoedas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 14:30:19
Título: Armazém da Caatinga: espaço de valorização da agricultura familiar no 
Vale do São Francisco
Descrição: Espaço reúne área de bares e restaurantes e ponto de venda de frutas,
verduras, legumes e alimentos de agroindústrias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/armazem-da-caatinga-espaco-de-
valorizacao-da-agricultura-familiar-no-vale-do-sao-francisco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-23 14:17:02
Título: RJ: Castro e Freixo aparecem empatados em pesquisa de intenção de voto 
para governo
Descrição: Candidato do PSB leva mais vantagem na capital enquanto o atual 
governador lidera na Baixada Fluminense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/23/rj-castro-e-freixo-aparecem-
empatados-em-pesquisa-de-intencao-de-voto-para-governo
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 22:28:54
Título: No Rio, Lula lidera com 15 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, aponta 
Ipec
Descrição: O petista chega a 46% das intenções de voto, ante 31% do ex-capitão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/no-rio-lula-lidera-com-15-
pontos-de-vantagem-sobre-bolsonaro-aponta-ipec/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 21:50:35
Título: Ipec: Romário lidera corrida ao Senado pelo Rio com 19 pontos de 
vantagem sobre Daciolo
Descrição: Brancos e nulos chegam a 24% e 11% não souberam ou não responderam
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ipec-romario-lidera-corrida-ao-
senado-pelo-rio-com-19-pontos-de-vantagem-sobre-daciolo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 20:18:15
Título: Governo reduz em mais 10% tarifas de importação de feijão, carne, 
massas, arroz e outros itens
Descrição: Esta é a segunda rodada de cortes na Tarifa Externa Comum do 
Mercosul, seguida pelos outros membros do bloco. Medida vale até 31 de dezembro 
de 2023
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Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/governo-reduz-em-mais-10-tarifas-
de-importacao-de-feijao-carne-massas-arroz-e-outros-itens/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 16:10:09
Título: Mark Zuckerberg é processado por caso Cambridge Analytica
Descrição: A consultoria é acusada de ter recolhido e utilizado, sem 
consentimento, os dados pessoais de 87 milhões de usuários do Facebook, aos 
quais a plataforma lhe deu acesso
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/mark-zuckerberg-e-processado-por-
caso-cambridge-analytica/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 20:00:45
Título: Justiça condena vereador por ataque antissemita a colega na Câmara de 
São Paulo
Descrição: A pena de um ano e quatro meses de prisão, fixada incialmente pela 
Justiça, foi convertida em trabalhos comunitários pelo mesmo período
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/justica-condena-vereador-por-
ataque-antissemita-a-colega-na-camara-de-sao-paulo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 19:08:15
Título: Lira destitui deputado Marcelo Ramos da vice-presidência da Câmara
Descrição: Parlamentar, que é crítico do presidente Bolsonaro, foi tirado do 
posto por ter trocado o PL pelo PSD
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lira-destitui-deputado-marcelo-
ramos-da-vice-presidencia-da-camara/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 18:54:42
Título: Igreja protestante dos EUA obstruiu denúncias de agressão sexual, diz 
informe
Descrição: A Convenção Batista do Sul, com uma rede de milhares de igrejas, tem 
mais de 15 milhões de membros, a maioria no sul dos Estados Unidos
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/igreja-protestante-dos-eua-obstruiu-
denuncias-de-agressao-sexual-diz-informe/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 18:10:32
Título: Ministério da Saúde criará sala de situação para monitorar varíola de 
macaco
Descrição: O Brasil ainda não tem casos suspeitos da doença, que já contabiliza 
94 diagnósticos confirmados no mundo
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/ministerio-da-saude-criara-sala-de-
situacao-para-monitorar-variola-de-macaco/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 18:08:21
Título: Justiça determina que Record e Band diminuam tempo televisivo para 
igrejas
Descrição: Decisão entendeu que emissoras estavam descumprindo o limite legal de
comercialização de horários na sua grade de programação
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/justica-determina-que-record-e-
band-diminuam-tempo-televisivo-para-igrejas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-23 16:48:21
Título: Aras compara Bolsonaro a Trump e diz que falas não devem ter repercussão
jurídica
Descrição: \O discurso do presidente é a retórica política, nós não temos muito 
o que fazer\, afirmou
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/aras-compara-bolsonaro-a-trump-e-
diz-que-falas-nao-devem-ter-repercussao-juridica/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-24 00:18:46
Título: Bolsonaristas listam João Doria entre os ‘traíras’ que derreteram por se
opor ao presidente
Descrição: Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão em festa com a 
desistência de João Doria (PSDB)  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaristas-listam-joao-doria-entre-os-
trairas-que-derreteram-por-se-opor-ao-presidente/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-23 17:44:40
Título: Brasil tem 4ª maior inflação entre países do G20, denuncia Gleisi 
Hoffmann
Descrição: Para quem fatura alto mantendo um gordo patrimônio bem alocado no 
exterior, o inferno não existe, só  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/brasil-tem-4a-maior-inflacao-entre-paises-
do-g20-denuncia-gleisi-hoffmann/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-23 12:53:26
Título: Mourão e Manuela D’Ávila empatados na disputa pelo Senado no RS
Descrição: ► O ex-governador Eduardo Leite lidera a disputa pelo governo gaúcho 
O gato subiu no telhado do  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/mourao-e-manuela-davila-empatados-na-
disputa-pelo-senado-no-rs/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-23 10:49:10
Título: Requião explica por que poderá vencer no primeiro turno com 60%
Descrição: ► Dentre os pré-candidato dos PT a governos estaduais, Requião é o 
segundo melhor posicionado no País  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-explica-por-que-podera-vencer-no-
primeiro-turno-com-60/

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-23 10:00:01
Título: Ratinho Junior usa indenização ambiental bilionária para agradar 
agronegócio e pavimentar reeleição
Descrição: Governador do Paraná já começou a torrar parte da bolada de R$ 1,39 
bilhão paga pela Petrobras comprando caminhões para prefeitos. The post Ratinho 
Junior usa indenização ambiental bilionária para agradar agronegócio e 
pavimentar reeleição appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/23/ratinho-junior-indenizacao-ambiental-
bilionaria-petrobras-rio-iguacu-parana/ 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-24 08:34:09
Título: 'Varíola dos macacos pode chegar ao Brasil em pouco tempo', diz 
epidemiologista
Descrição: Doença rara já teve mais de 100 casos confirmados em países fora da 
África, mas Brasil ainda não tem registros. No entanto, chegada do vírus pode 
ser questão de tempo, dizem epidemiologistas ouvidos pela BBC News Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61559240?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-23 00:00:00
Título: Campanha de Lula quer usar Alckmin para atrair tucanos após desistência 
de Doria
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Descrição: Vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 
corrida ao Palácio do Planalto, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) deverá 
atuar na conquista do apoio de tucanos já no primeiro turno da disputa 
presidencial.Leia mais (05/23/2022 - 15h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/campanha-de-lula-quer-usar-alckmin-para-atrair-tucanos-apos-
desistencia-de-doria.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-23 00:00:00
Título: Doria se queixa de Aécio e diz que deveria ter saído do PSDB
Descrição: Em desabafo a aliados nos últimos dias, João Doria (PSDB) listou 
possíveis arrependimentos que acumulou nos últimos meses em seu objetivo de 
concorrer à Presidência da República em 2022, do qual desistiu nesta segunda-
feira (23). Um deles, segundo o ex-governador, teria sido a permanência no 
PSDB.Leia mais (05/23/2022 - 13h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/doria-se-queixa-de-aecio-e-diz-que-deveria-ter-
saido-do-psdb.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-23 23:50:34
Título: Lira marca eleição para vice-presidência e duas secretarias da Mesa
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou eleição para 
três cargos da Mesa Diretora na próxima quarta-feira (25). Lira decidiu 
destituir os deputados Marcelo Ramos (PSD-AM), Marília Arraes (Solidariedade-PE)
e Rose Modesto (União Brasil-MS) dos cargos de primeiro-vice presidente e 
segunda e terceira secretárias por terem trocado de partido. O aval para a nova 
[ ]The post Lira marca eleição para vice-presidência e duas secretarias da Mesa 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/lira-marca-
eleicao-para-vice-presidencia-e-duas-secretarias-da-mesa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-23 21:56:35
Título: Maduro denuncia ataque à usina hidrelétrica Simón Bolívar
Descrição: Nicolás Maduro disse que o ataque à hidrelétrica Simón Bolívar faz 
parte dos planos de Iván Duque, presidente da Colômbia, para desestabilizar o 
governo venezuelano.
Url :https://br.sputniknews.com/20220523/maduro-denuncia-ataque-a-usina-
hidreletrica-simon-bolivar-22757031.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-23 06:54:58
Título: Inteligência russa relata ameaça real na Cúpula das Américas devido a 
discordâncias sobre Ucrânia
Descrição: O Serviço de Inteligência Externa da Rússia relatou uma ameaça real 
na Cúpula das Américas devido a discordâncias sobre a Ucrânia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220523/inteligencia-russa-relata-ameaca-real-
na-cupula-das-americas-devido-a-discordancias-sobre-ucrania-22745264.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-23 06:46:07
Título: Arábia Saudita pretende 'chegar a um acordo com a OPEP+ que inclua a 
Rússia'
Descrição: O ministro da Energia da Arábia Saudita, país que ocupa importante 
posição na OPEP e na aliança OPEP+, declarou que Riad espera \chegar a um acordo
com a OPEP+ que inclua a Rússia\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220523/arabia-saudita-pretende-chegar-a-um-
acordo-com-a-opep-que-inclua-a-russia-22745031.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-23 06:20:43
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Título: Rússia não é a fonte de ameaças de fome mundial, culpem as sanções, diz 
Kremlin
Descrição: O porta-voz presidencial do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou que a 
Rússia esteja contribuindo para uma fome mundial, e criticou as propostas da 
União Europeia de criar um Exército Europeu.
Url :https://br.sputniknews.com/20220523/kremlin-sobre-causa-de-fome-mundial-
22744817.html
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