
  Boletim de Notícias – Brasil - 25/05/2022
            www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Agência Pan Africana de Notícias 
Data: 2022-05-25
Título: Países mais ricos do mundo prejudicam a saúde infantil em todo o mundo: 
UNICEF
Descrição: Nova Iorque, EUA (PANA) - O consumo excessivo nos países mais ricos 
do mundo está a criar condições insalubres, perigosas e tóxicas para as crianças
de todo o mundo, de acordo com um novo relatório publicado terça-feira pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
Url : https://www.panapress.com/World-s-richest-countries-damagi-a_630722640-
lang2.html 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-24
Título: Prévia da inflação de maio atinge 0,59% e é a maior para o mês desde 2016
Descrição: O IPCA-15 acumula alta de 4,93% no ano. A alta acumulada de maio do 
ano passado a maio deste ano, ou seja, em 12 meses é de 12,20% e é a maior 
inflação anual no país desde novembro de 2003, quando ficou em 12,69%.
De acordo com o IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados oito 
registraram alta nos preços, a exceção foi a energia elétrica, que registrou 
queda de 14,09%, influenciando a leve  desaceleração do índice em maio.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/previa-da-inflacao-de-maio-atinge-0-59-e-
e-a-maior-para-o-mes-desde-2016-d9ca 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-24 18:25:47
Título: No RJ, mais de 20 pessoas morreram durante operação policial na Vila 
Cruzeiro 
Descrição: Entidades de defesa dos direitos humanos condenam ação que levou 
clima de terror para o bairro da Penha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/24/no-rj-mais-de-20-pessoas-
morreram-durante-operacao-policial-na-vila-cruzeiro

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-25
Título: ABI condena chacina na Vila Cruzeiro e cobra investigações isentas
Descrição: A Associação Brasileira de Imprensa divulgou nota, na noite de ontem,
em que condena a chacina ocorrida na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que já 
deixou 22 mortos. A nota também cobra a investigação e a punição dos 
responsáveis. "Diante desta nova matança, uma repetição do que ocorreu em maio 
de 2021 na comunidade do Jacarezinho, também na Zona Norte do Rio, torna-se 
fundamental que órgãos de controle e a própria sociedade procurem descobrir como
as chacinas se repetem sem que haja qualquer responsabilização penal de seus 
autores", aponta o texto.
Url : https://www.brasil247.com/midia/abi-condena-chacina-na-vila-cruzeiro-e-
cobra-investigacoes-isentas 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 21:57:14
Título: STJ atesta a incompetência de Curitiba e anula sentenças de Moro contra 
o Grupo Schahin
Descrição: A decisão da Quinta Turma da Corte também beneficia ex-dirigentes da 
Petrobras, o caso segue para a Justiça Eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stj-atesta-a-incompetencia-
de-curitiba-e-anula-sentencas-de-moro-contra-o-grupo-schahin/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-24 12:56:18
Título: Sergio Moro no banco dos réus por prejuízo causado à Petrobras
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Descrição: Um dia do caçador, outro da caça. Que o diga o ex-juiz Sergio Moro 
(União-SP), que virou  Notícias Verdadeiras,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/sergio-moro-no-banco-dos-reus-por-prejuizo-
causado-a-petrobras/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-24 00:00:00
Título: Lula diz esperar que Moro tenha o direito de defesa que ele não teve na 
Lava Jato
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-
feira esperar que o ex-juiz Sergio Moro tenha o direito de defesa que ele não 
teve em referência ao caso em que se tornou réu pela Justiça a pedido de 
deputados do PT.Leia mais (05/24/2022 - 09h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/lula-diz-esperar-que-moro-tenha-o-direito-de-defesa-que-ele-
nao-teve-na-lava-jato.shtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-24 12:06:52
Título: Novo presidente da Petrobras não cumpre requisito legal para cargo, 
alertam petroleiros
Descrição: Indicado pelo governo, Caio Mário Paes de Andrade não tem experiência
no setor petróleo ou energia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/24/novo-presidente-da-petrobras-
nao-cumpre-requisito-legal-para-cargo-alertam-petroleiros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-24 18:16:59
Título: Trocas na Petrobras ampliam força de Guedes e rumores sobre privatização
da empresa
Descrição: Ministro da Economia indica nomes para Ministério da Energia e 
presidência da estatal enquanto fala em venda da empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/24/trocas-na-petrobras-ampliam-
forca-de-guedes-e-rumores-sobre-privatizacao-da-empresa

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-24 19:30:38
Título: Militares constrangeram servidores civis a validar seu ‘Projeto de 
Nação’
Descrição: Sem convênio oficial, Mourão, ministro do Turismo e comandante 
militar do Sul usaram servidores para legitimar um nonsense que deve ser levado 
muito a sério. The post Militares constrangeram servidores civis a validar seu 
‘Projeto de Nação’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/24/militares-constrangeram-civis-validar-
projeto-de-nacao/
 
Fonte: Jacobin
Data: 2022-05-24
Título: O nepotismo veste farda
Descrição: Por Milton Figueiredo Rosa. Os militares defendem a agenda neoliberal
de austeridade e pregam moralidade pública, mas não tocam nos privilégios da 
caserna. Além de gastos com picanha, whisky e leite condensado superfaturado, há
outra mamata que se alastrou no governo Bolsonaro: o nepotismo militar. E se 
multiplicam os casos onde há distância quilométrica entre a as competências do 
candidato e as exigências do cargo, defasagem essa  sempre suprida com o “stauts
do padrinho”. A filha do general Braga Netto, Isabela Oassé de Moraes Ancora 
Braga Netto, se formou em Design mas foi nomeada gerente na Agência Nacional de 
Saúde – ANS. (órgão de controle dos planos de saúde) em julho de 2020 com 
salário bruto de R$ 13.000,00. Já a filha do general Pazuello, Stephanie dos 
Santos Pazuello, 35 anos, ocupou cargo na prefeitura do Rio, na gestão de 
Crivella, como supervisora da Diretoria de Gestão de Pessoas da Rio Saúde, com 
salário bruto de R$ 7.171,00 e na derrota do “pastor”  foi nomeada para cargo de
confiança na nova gestão de Paes, como Assistente I – DAS-06, com salário 
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inicial de R$ 1.884,00. Já o general Alcides Valeriano de Faria Jr. foi 
indicado, no início deste governo, como subcomandante no Comando Sul das Forças 
Armadas dos …Estados Unidos, o que causou certa estranheza. Até um general 
americano se gabou dizendo que tinham a mão de obra disponível mas estavam 
livres do custo, o que era muita esperteza do Tio Sam. Mas o que interessa mesmo
em nosso apanhado é que, menos de um ano depois, o filho do general, o 
jornalista recém-formado Lucas Faria, pulou de estagiário na EBC para um cargo 
com salário de R$ 11 mil mensais. ...“Esse desdobramento ‘tolerável’ da 
corrupção que é a entrega de cargos bem remunerados, usualmente, a despreparados
cujo único item relevante do currículo é a ligação familiar com um apoiador 
bolsonarista fardado.”
Url : https://jacobin.com.br/2022/05/o-nepotismo-veste-farda-2/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-24 14:59:56
Título: TPP encerra 1º dia de julgamento de Bolsonaro com denúncias por \gestão 
criminosa\ na pandemia
Descrição: Testemunhas acusam governo de negacionismo e desorganização, 
julgamento será retomado na 4ª
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/24/tpp-encerra-1-dia-de-julgamento-
de-bolsonaro-com-denuncias-por-gestao-criminosa-na-pandemia

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-24 00:00:00
Título: Viagem de Lula à Amazônia terá ato simbólico com povos da floresta em 
oposição a Bolsonaro
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende dar caráter 
simbólico para sua viagem à Amazônia, marcada para a segunda semana de junho, 
após passagens por Rio Grande do Sul e Santa Catarina.Leia mais (05/24/2022 - 
22h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/viagem-de-lula-a-amazonia-tera-ato-simbolico-com-
povos-da-floresta-em-oposicao-a-bolsonaro.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 21:27:26
Título: Chega a 21 o número de mortos no ataque a tiros em escola do Texas, 18 
são crianças
Descrição: O ataque é o mais mortal desde que 14 adolescentes e três adultos 
foram assassinados em uma escola de ensino médio em Parkland, Flórida, em 2018
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/chega-a-21-o-numero-de-mortos-no-
ataque-a-tiros-em-escola-do-texas-18-sao-criancas/

Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa sobre o massacre no Texas: é hora de dizer basta ao tráfico 
indiscriminado de armas
Descrição: O apelo de Francisco após a catequese na audiência geral desta 
quarta-feira (25): \Meu coração está abalado pelo massacre na escola primária do
Texas. Eu rezo pelas crianças, pelos adultos mortos e por suas famílias. É hora 
de dizer basta para o tráfico indiscriminado de armas! Devemos nos comprometer 
para que tais tragédias nunca mais possam acontecer\.                    Leia 
tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-05/papa-francisco-audiencia-
massacre-texas.html

Fonte: Ria Novosti - Rússia
Data: 2022-05-25
Título: Biden instado a desafiar lobby de armas após tiroteio em escola
Descrição: O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu um desafio ao lobby das armas 
após o incidente de morte a tiros no Texas. Na terça-feira, um morador de 18 
anos da cidade de Uvalde, no Texas, abriu fogo em uma escola primária. Segundo a
CNN, 18 crianças e três adultos foram mortos, o agressor foi morto pela polícia.
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"Quando me tornei presidente, esperava não ter que fazer isso. Mas, novamente, 
outro massacre está agora em Yuvald ... E como povo, devemos perguntar quando, 
em nome de Deus, desafiaremos a arma É hora de agir." , disse Biden. O 
presidente relatou mais de 900 incidentes de tiroteio em escolas americanas nos 
últimos 10 anos. "A lista está crescendo. Dez dias atrás, um tiroteio em uma 
loja em Buffalo, Nova York... Estou farto. E não me diga que não podemos fazer 
nada... Podemos e vamos evitar todas as tragédias. ", disse Biden.
Url : https://ria.ru/20220525/vyzov-1790523221.html 

Fonte: New York Times – Estados Unidos
Data: 2022-05-25 08:15:38
Título: Henry Kissinger sugere que a Ucrânia ceda território à Rússia
Descrição: O ex-secretário de Estado argumentou que a cedência de terras poderia
trazer um fim à guerra. Os críticos chamaram a idéia de imprudente e irrealista.
Url :https://www.nytimes.com/2022/05/25/world/europe/henry-kissinger-ukraine-
russia-davos.html

Fonte: Ewn – África do Sul
Data: 2022-05-24
Título: RAMAPHOSA: DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO SÃO A ÚNICA MANEIRA DE ACABAR COM O 
CONFLITO RÚSSIA/UCRANIA
Descrição: O Presidente Cyril Ramaphosa declarou que a melhor maneira de acabar 
com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é através de negociações e diálogo. 
Ele disse que era a mesma ferramenta que ajudou a África do Sul a vencer sua 
luta pela democracia. Ramaphosa disse isto em uma entrevista coletiva com o 
chanceler alemão Olaf Scholz nos edifícios da União em Pretória. Ramaphosa 
recebeu Scholz para uma visita ao país para discutir questões bilaterais e 
globais, incluindo formas de melhorar a cooperação em áreas como energia e 
mudança climática. O presidente Ramaphosa disse que a África do Sul continuou a 
se abster de tomar qualquer decisão sobre tomar partido na guerra Rússia-
Ucrânia. Ele disse que um apelo para a cessação das hostilidades seria uma 
ferramenta melhor. "Nós estávamos em loggerheads no regime do apartheid, mas 
somente o diálogo, a negociação, terminou o conflito", disse ele.
Url : https://ewn.co.za/2022/05/25/ramaphosa-dialogue-and-negotiation-the-only-
way-to-end-russia-ukraine-conflict 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-24
Título: "Coisa de preto": Câmara de SP aprova processo e Camilo Cristófaro deve 
ser cassado por racismo
Descrição: O plenário da Câmara Municipal de São Paulo (SP) aprovou por 
unanimidade, nesta terça-feira (24), a abertura do processo de cassação do 
mandato do vereador Camilo Cristófaro (Avante) por racismo.  No dia 3 de maio, 
Cristófaro foi flagrado, em plena sessão da CPI dos Aplicativos, dizendo que 
"lavar calçada é coisa de preto". O político aparentemente falava no celular, 
teve sua voz captada pelo sistema de áudio do plenário e fez ecoar, para 
indignação de todos que estavam presentes na Casa. "Olha só... Lavando a 
calçada, isso é coisa de preto", disparou na ocasião. 
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/24/coisa-de-preto-cmara-de-sp-
aprova-processo-camilo-cristofaro-deve-ser-cassado-por-racismo-117836.html 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-24
Título: Educafro aciona União na Justiça e cobra indenização à população negra 
por racismo estrutural
Descrição: A Fundação Educafro entrou com uma ação civil pública pedindo 
condenação da União por atos e omissões que teriam contribuído para o racismo 
estrutural no Brasil. A instituição pede que o governo federal se desculpe 
formalmente com os negros e crie um Fundo Especial e Permanente de Combate ao 
Racismo. A ação foi apresentada no dia 13 de maio, quando a Lei Áurea completou 
134 anos.Segundo o diretor executivo da Educafro, Frei David dos Santos, o dia 
foi escolhido para dar nova roupagem à data: “Queremos acabar com esta visão 
superficial de que a princesa (Isabel) foi a redentora do povo afro.”
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Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/acao-justica-
indenizacao-uniao-populacao-negra-racismo-estrutural/ 

Fonte: Click Guarulhos
Data: 2022-05-24
Título: Guarulhos perde o ex-vereador Edson Albertão
Descrição: O ex-vereador Edson Albertão faleceu na madrugada desta terça-feira, 
no Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso. Ele estava internado em estado grave 
por ter tido um infarto quando dirigia uma motocicleta, o que o levou a sofrer 
queda. Eleito vereador pelo PT no final dos anos 1980, foi candidato a deputado 
estadual e a prefeito, sempre por partidos de esquerda. Defendia com convicção 
as ideias socialistas. Servidor concursado, exercia a função de diretor de 
escola municipal.
Url : https://www.clickguarulhos.com.br/2022/05/24/guarulhos-perde-o-ex-
vereador-edson-albertao/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 20:20:39
Título: TSE aprova a federação Brasil da Esperança, com PT, PCdoB e PV
Descrição: Entre outros pontos, o programa da federação, registrado em abril, 
defende a revogação da Reforma Trabalhista
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-aprova-a-federacao-brasil-da-
esperanca-com-pt-pcdob-e-pv/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-24 22:23:55
Título: Trabalhadores aceitam proposta e cancelam greve no Metrô de São Paulo
Descrição: Decisão foi tomada pela categoria em assembleia realizada na noite 
desta terça-feira (24)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/24/trabalhadores-aceitam-proposta-
e-cancelam-greve-no-metro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-24 14:41:15
Título: Varíola dos macacos: entenda os riscos dessa doença 
Descrição: Enfermidade não chegou ao Brasil mas já foi identificada em pelo 
menos 19 países, propagação intriga a ciência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/24/variola-dos-macacos-entenda-os-
riscos-dessa-doenca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-24 11:25:12
Título: \Cuidado é em liberdade e nos territórios\, afirma militante da luta 
antimanicomial
Descrição: No mês da luta antimanicomial, a psicóloga Anny Souza fala sobre os 
desafios nos cuidados à saúde mental no Nordeste
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/24/cuidado-e-em-liberdade-e-nos-
territorios-afirma-militante-da-luta-antimanicomial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-24 11:02:47
Título: Artigo | Homeschooling: as trevas e a servidão ultraliberal
Descrição: Educação domiciliar é tema prioritário na agenda conservadora do 
governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/24/artigo-homeschooling-as-trevas-
e-a-servidao-ultraliberal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-24 10:58:47
Título: DF: após ocupação, famílias sem teto garantem reserva de moradias 
populares
Descrição: Mobilização coordenada pelo MTST reuniu cerca de 800 famílias no 
bairro Sol Nascente
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/24/df-apos-ocupacao-familias-sem-
teto-garantem-reserva-de-moradias-populares
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-24 10:40:10
Título: CCJ vota cobrança de mensalidade em universidade pública, sob protestos 
da oposição e entidades
Descrição: PEC de autoria de general bolsonarista é relatada por Kim Kataguiri, 
que também é favorável ao projeto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/24/ccj-vota-cobranca-de-
mensalidade-em-universidade-publica-sob-protestos-da-oposicao-e-entidades
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 05:30:54
Título: Alaíde Costa quer ser lembrada na MPB como cantora que não fez concessão
Descrição: Aos 86 anos, cantora lança 'O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim', com 
canções feitas para sua voz, com produção de Emicida e Marcus Preto e direção de
Pupillo
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/alaide-costa-quer-ser-
lembrada-na-mpb-como-cantora-que-nao-fez-concessao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 20:38:29
Título: ‘Hediondo e sem sentido’, diz governador do Texas sobre ataque a tiros 
que matou 14 crianças
Descrição: Um professor também está entre as vítimas, o atirador, um jovem de 18
anos, morreu, de acordo com o governo local
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/hediondo-e-sem-sentido-diz-
governador-do-texas-sobre-ataque-a-tiros-que-matou-14-criancas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 20:04:19
Título: Senado aprova medida provisória da renegociação do Fies
Descrição: Texto, que sofreu alterações na Câmara, segue para sanção 
presidencial
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/senado-aprova-medida-provisoria-
da-renegociacao-do-fies/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 19:48:59
Título: Testemunhas contra Gabriel Monteiro serão ouvidas nesta quarta na Câmara
do Rio
Descrição: Nesta quarta-feira 25, a partir das 10h, serão ouvidos dois ex-
assessores de Monteiro, Heitor Monteiro de Nazaré Neto e Vinícius Hayden Witeze,
autores de acusações contra o vereador
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/testemunhas-contra-gabriel-
monteiro-serao-ouvidas-nesta-quarta-na-camara-do-rio/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 18:16:47
Título: Após mortes em operação, PM do Rio liga migração de criminosos a uma 
decisão do STF
Descrição: A ação desta terça terminou por volta das 16h40, a corporação afirmou
que, entre os 22 mortos, 12 eram 'suspeitos' e uma era moradora da região
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/apos-mortes-em-operacao-pm-do-
rio-liga-migracao-de-criminosos-a-uma-decisao-do-stf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 17:38:02
Título: Bolsonaro volta a ser alvo de protestos de agentes da Polícia Federal
Descrição: Agentes dizem que presidente falta com a verdade ao alegar que faltam
recursos para a reestruturação da corporação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-volta-a-ser-alvo-de-
protestos-de-agentes-da-policia-federal/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 17:33:51
Título: PL contraria orientação do Planalto e indica Lincoln Portela para vice-
presidência da Câmara
Descrição: Partido preteriu Major Vitor Hugo, que era o nome do Planalto, e 
ainda terá candidatura avulsa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pl-contraria-orientacao-do-
planalto-e-indica-lincoln-portela-para-vice-presidencia-da-camara/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 16:57:26
Título: Em sessão do conselho da PGR, Aras bate boca e parte para cima de colega
Descrição: Subprocuradores e seguranças se levantaram para separar a briga entre
os dois
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-sessao-do-conselho-da-pgr-aras-
bate-boca-e-parte-para-cima-de-colega/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-24 16:50:07
Título: Queimadas na Amazônia impactaram na perda de 42% das geleiras dos Andes,
aponta estudo
Descrição: O desaparecimento de quase metade das geleiras tropicais é a maior 
registrada nos últimos 30 anos
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/queimadas-na-amazonia-
impactaram-na-perda-de-42-das-geleiras-dos-andes-aponta-estudo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-24 23:58:24
Título: Operação policial conjunta no Rio de Janeiro deixa 22 mortos
Descrição: A segunda operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Uma 
operação policial na Vila Cruzeiro,  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/operacao-policial-conjunta-no-rio-de-
janeiro-deixa-22-mortos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-24 22:32:24
Título: Coordenador da campanha de Lula está com dengue
Descrição: ► Paraná registra mais 11 óbitos por dengue em boletim semanal 
divulgado nesta terça-feira (24/05) O deputado  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/coordenador-da-campanha-de-lula-esta-com-
dengue/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-24 21:43:02
Título: Caças da Rússia e da China fazem exercícios durante visita de Joe Biden 
à Ásia
Descrição: A Rússia e a China realizaram voos conjuntos de patrulha militar na 
região da Ásia-Pacífico. O exercício  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/cacas-da-russia-e-da-china-fazem-
exercicios-durante-visita-de-joe-biden-a-asia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-24 10:52:05
Título: No Rio, Lula tem 46%, Bolsonaro, 31%, Ciro, 4% – pesquisa IPEC
Descrição: No estado do Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do 
país, está dando Lula no primeiro  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/no-rio-lula-tem-46-bolsonaro-31-ciro-4-
pesquisa-ipec/
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Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-25 09:00:02
Título: ‘Eles tratam a gente como animais’, diz motorista de ônibus do Rio
Descrição: Profissional viveu rotina de abusos até pedir demissão e exigir seus 
direitos na justiça. Desde então, não consegue mais trabalho no setor.The post 
‘Eles tratam a gente como animais’, diz motorista de ônibus do Rio appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/25/eles-tratam-gente-como-animais-
motorista-onibus-rio/
 
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: OGlobo
Data: 2022-05-24 23:49:28
Título: Petrobras: Conselho de Administração se reúne hoje ‘sem hora para 
acabar’, com mudanças de última hora
Descrição: RIO - O Conselho de Administração da Petrobras se reúne na manhã 
destaquarta-feira, a partir das 8h30, num encontro “sem hora para acabar” e 
pautaalterada de última hora, destaca uma fonte com conhecimento do assunto. 
Areunião será presencial na sede da estatal, no Cento do Rio. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-conselho-de-administracao-se-
reune-hoje-sem-hora-para-acabar-com-mudancas-de-ultima-hora-2-25517164
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-24 23:00:10
Título: Vila Cruzeiro: o que se sabe sobre operação policial que deixou 21 
mortos no Rio
Descrição: Ação foi realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais 
(Bope), Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, promotorias anunciaram 
investigações sobre possíveis violações.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61574111?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-25 00:00:00
Título: \Aras não demonstra coragem onde deveria\, diz procurador
Descrição: A cena de Augusto Aras batendo boca e partindo para cima do 
subprocurador-geral Nivio de Freitas remete a outra exibição do procurador-geral
da República, episódio ocorrido na posse do presidente do STF, Luiz Fux. Durante
a cerimônia, Aras disse ao ministro, lutador de jiu-jitsu, que também pratica 
artes marciais.Leia mais (05/25/2022 - 04h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/05/aras-nao-demonstra-coragem-onde-
deveria-diz-procurador.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-24 00:00:00
Título: Conselheiros da Petrobras temem ação por abuso de poder
Descrição: A possibilidade de investidores moverem uma ação coletiva contra a 
Petrobras em função de abuso de poder do controlador da empresa ?ou seja, do 
governo, sob comando de Jair Bolsonaro (PL)? já assusta integrantes da cúpula da
estatal.Leia mais (05/24/2022 - 23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/conselheiros-da-petrobras-temem-acao-por-
abuso-de-poder.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-24 00:00:00
Título: Fundo eleitoral do PSDB deve turbinar candidatos nos estados com sobras 
de Doria
Descrição: A distribuição do fundo eleitoral do PSDB, apontada como uma das 
motivações para os rachas no partido que culminaram com a desistência de João 
Doria (PSDB), deve agora privilegiar candidatos tucanos a governador e a 
deputado federal a partir da fatia antes destinada ao presidenciável.Leia mais 
(05/24/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/fundo-eleitoral-do-psdb-deve-turbinar-candidatos-nos-estados-
com-sobras-de-doria.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-24 00:00:00
Título: Cármen Lúcia decide que governo forneça dados sobre Fernando Holiday em 
'dossiê antifascista'
Descrição: A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia decidiu que
o Ministério da Justiça deve fornecer ao vereador de São Paulo Fernando Holiday 
(Novo) as informações sobre ele que estão no relatório produzido pelo governo 
sobre a atuação de grupos identificados como antifascistas.Leia mais (05/24/2022
- 16h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/carmen-lucia-decide-que-governo-forneca-
dados-sobre-fernando-holiday-em-dossie-antifascista.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-24 00:00:00
Título: Suplicy muda de ideia e decide apoiar cassação de vereador que fez 
declaração racista
Descrição: O vereador Eduardo Suplicy (PT) mudou seu entendimento a respeito do 
caso do colega Camilo Cristófaro (Avante), que proferiu fala racista na Câmara 
Municipal de São Paulo, e vai apoiar a cassação de seu mandato.Leia mais 
(05/24/2022 - 12h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/suplicy-muda-de-ideia-e-decide-apoiar-cassacao-de-
vereador-que-fez-fala-racista.shtml
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de nacionalistas ucranianos
Descrição: A região de Zaporozhie, após a libertação total dos nacionalistas 
ucranianos, estabelecerá um caminho para se tornar parte da Rússia, disse à 
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civil da região, nesta terça-feira (24).
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Título: Novos satélites da FAB serão lançados pela SpaceX, na Flórida
Descrição: Dois novos satélites da Força Aérea Brasileira (FAB) serão levados ao
espaço ainda neste mês pela SpaceX.
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