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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-25
Título: Com Bolsonaro, risco de fome atinge 36% das famílias no Brasil e supera
a média mundial
Descrição: Entre os mais pobres, 75% dos brasileiros estão em insegurança
alimentar. Especialista critica a falta de políticas públicas do governo contra
o flagelo. Entre 2019 e 2021, saltou de 30% para 36% o percentual de brasileiros
que vivem sob constante situação de insegurança alimentar e ameaça de fome. A
taxa no Brasil alcançou recorde da série histórica, iniciada em 2006. Além
disso, também superou a média global (35%). Os resultados são de uma pesquisa do
Centro de Políticas Sociais do FGV Social, que analisou dados coletados pelo
instituto Gallup em 160 países.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/com-bolsonaro-riscode-fome-atinge-36-das-familias-no-brasil-e-supera-a-media-mundial/
Fonte: Viomundo
Data: 2022-05-25
Título: Exatamente 2 anos após assassinato de George Floyd nos EUA, Genivaldo Santos morre
em SE enquanto era detido por agentes da PRF
Descrição: Em 25 de maio de 2020, George Floyd, negro, 40 anos, foi assassinado
pela polícia de Minneapolis, nos EUA. Morreu asfixiado enquanto era detido.
Um policial branco, após rendê-lo e imobilizá-lo, manteve-se ajoelhado no seu
pescoço. “Não consigo respirar”, disse, repetidamente. Floyd chegou a clamar:
“Não me mate!” O policial ignorou o apelo, permaneceu na mesma posição.
Hoje (25-05-2022), exatamente dois anos após o assassinato de Floyd nos EUA,
Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, morreu em Umbaúba (SE) enquanto era detido
por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após ser imobilizado por um dos
policiais e sob a mira da arma de outro, Genivaldo foi colocado à força no
camburão da PRF, no interior do qual os policiais jogaram um gás.
Ainda não há laudo, mas as imagens indicam que o gás em ambiente confinado
contribuiu para o desfecho morte.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/exatamente-2-anos-apos-assassinatode-george-floyd-nos-eua-genivaldo-santos-morre-em-se-enquanto-era-detido-poragentes-da-prf.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-25 20:54:47
Título: Avança PL que libera mineração por decreto em todo o país, relator é
financiado por mineradoras
Descrição: Proposta prevê que projetos minerários de “Interesse nacional”
poderão ser liberados via decreto presidencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/25/avanca-pl-que-libera-mineracaopor-decreto-em-todo-o-pais-relator-e-financiado-por-mineradoras
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-26 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro planeja mais R$ 1,2 bi para trator e ignora fila de
famílias carentes
Descrição: Após direcionar R$ 89,8 milhões para a compra de tratores com
recursos que deveriam ir para o combate à Covid-19, o governo Jair Bolsonaro
(PL) busca intensificar essa iniciativa e planeja investir R$ 1,2 bilhão para a
aquisição de novos maquinários. Por outro lado, pedido da área técnica do
governo para apoiar 45 mil famílias pobres tem sido ignorado.Leia mais
(05/26/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/governo-bolsonaro-planeja-mais-r-12-bi-para-trator-e-ignorafila-de-familias-carentes.shtml

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-26 08:07:31
Título: O retrato da disparada da inflação no 'prato feito' brasileiro
Descrição: Preços de três alimentos no prato dos brasileiros mais que dobraram
no último ano, e 54% deles tiveram alta maior que 10%. Ao mesmo tempo, salários
não acompanham essa escalada.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61526033?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-25 14:13:10
Título: Desindustrialização: o que explica o Brasil ter chegado a esse ponto?
Descrição: O processo de desindustrialização no Brasil é um fato, mas o país
pouco fala sobre o assunto, como se não fosse uma questão urgente. Qual é a
explicação para isso? Em entrevista à Sputnik Brasil, o economista Lucas Azeredo
da Silva Teixeira avalia que é possível reverter esse processo, mas antes será
preciso pensar diferente.
Url :https://br.sputniknews.com/20220525/desindustrializacao-o-que-explica-obrasil-ter-chegado-a-esse-ponto-22785756.html
Fonte: Xinhua - China
Título: ESPECIAL: O financiamento bancário dos BRICS na região amazônica
brasileira é um sucesso, diz funcionário
Descrição: O financiamento da infra-estrutura em nove municípios do estado
brasileiro do Pará pelo banco BRICS tem sido "um sucesso" que deve ser repetido
para se avançar na redução da pobreza e da desigualdade e para que as regiões
menos desenvolvidas atraiam investimentos, segundo o secretário de
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará, Ruy Cabral. O Novo Banco de
Desenvolvimento (NDB) concedeu um crédito de US$ 50 milhões ao estado amazônico
para otimizar a infra-estrutura urbana em nove municípios, explicou Cabral em
uma entrevista com a Xinhua em Belém. A cooperação com o NDB é extremamente
importante porque os recursos levantados são destinados à infra-estrutura,
desenvolvimento, redução da pobreza e busca do equilíbrio econômico e social",
disse ele. A NDB concedeu ao estado do Pará o crédito em 2018 para a implantação
de obras de infra-estrutura urbana nos municípios de Brasil Novo, Medicilandia,
Placas, Uruará, Senador José Porfirio, Novo Progresso, Trairao, Itaituba,
Rurópolis, localizados nas bacias dos rios Amazônicos Xingú e Tapajós.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/26/c_1310604796.htm
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-25
Título: Consultoria de militares que propôs acabar com o SUS ganhou R$ 170 mil da Codevasf
Descrição: O Instituto Sagres, uma das organizações militares que ajudaram a
elaborar o chamado Projeto de Nação que defende o fim do Sistema Único de Saúde
(SUS) e das universidades públicas, pressupondo a permanência dos militares no
poder até 2035, recebeu R$ 170 mil da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em junho de 2021, revela o repórter
Paulo Motoryn, do Brasil de Fato.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/consultoria-de-militares-que-proposacabar-com-o-sus-ganhou-r-170-mil-da-codevas-790f
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-25 00:00:00
Título: TCU trava obras da Codevasf após políticos escolherem até modelo de
asfalto sob Bolsonaro
Descrição: O TCU (Tribunal de Contas da União) mandou a Codevasf suspender uma
série de obras de pavimentação após a estatal ligada ao governo Jair Bolsonaro
(PL) reconhecer que parlamentares escolhem até os tipos de asfalto a serem
utilizados nos serviços.Leia mais (05/25/2022 - 20h24)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/tcu-trava-obras-da-codevasf-apos-politicos-escolherem-atemodelo-de-asfalto-sob-bolsonaro.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-25 19:33:08
Título: Aposta em importação deixa Petrobras refém de multinacionais: Brasil
pode ficar sem diesel
Descrição: Petroleiros alertam que falta de refinarias pode deixar país sem
combustível para caminhões em auge da safra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/25/aposta-em-importacao-deixapetrobras-refem-de-multinacionais-brasil-pode-ficar-sem-diesel
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 19:35:34
Título: Devastação da Mata Atlântica dispara 66% em um ano, aponta estudo
Descrição: Entre novembro de 2020 e outubro de 2021, o bioma perdeu 21.642
hectares, uma área equivalente a mais de 20 mil campos de futebol
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/devastacao-da-mataatlantica-dispara-66-em-um-ano-aponta-estudo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-25 17:50:10
Título: 30 anos da TI Yanomami: \Que nossa luta contra o garimpo seja exemplo
para futuras gerações\
Descrição: Seguindo os passos de Davi Kopenawa, Maurício Yekuana espera que
sacrifícios de hoje garantam o futuro do território
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/25/30-anos-da-ti-yanomami-quenossa-luta-contra-o-garimpo-seja-exemplo-para-futuras-geracoes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 04:34:26
Título: Chacina da Vila Cruzeiro: Anistia Internacional cobra governo do RJ e
Ministério Público
Descrição: Ofício pede adoção de protocolos \para que o plano de redução de
letalidade policial demandando pelo STF seja cumprido\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/chacina-da-vila-cruzeiroanistia-internacional-cobra-governo-do-rj-e-ministerio-publico
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 21:21:18
Título: Órgão do MPF vê ‘elementos de racismo’ e ‘execução coletiva’ na Vila
Cruzeiro
Descrição: A Câmara de Controle Externo da Atividade Policial cobrou uma
'investigação pronta, independente, isenta, imparcial e autônoma'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/orgao-do-mpf-ve-elementos-deracismo-e-execucao-coletiva-na-vila-cruzeiro/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-25 21:00:14
Título: VÍDEO: Após chacina, policiais resgatam carro e deixam corpos na Vila
Cruzeiro
Descrição: Polícia não retirou nem mortos nem feridos do local da chacina,
tampouco facilitou o trabalho deixado para os moradores.The post VÍDEO: Após
chacina, policiais resgatam carro e deixam corpos na Vila Cruzeiro appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/25/video-policiais-deixam-corpos-chacinavila-cruzeiro/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-25
Título: Campanha exige fim do sigilo sobre gastos de Bolsonaro com cartão corporativo
Descrição: Em um cenário de crise econômica e inflação em disparada, onde
milhões de pessoas têm dificuldades até para comprar comida, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) usa o cartão corporativo para gastar milhões de reais por mês com
‘gastos pessoais’. No início do governo ele prometeu acabar com o cartão
corporativo. Não acabou, é o presidente que mais gastou - R$ 38 milhões até

agora - e ainda colocou os gastos sob sigilo de 100 anos. Até lá, ninguém pode
saber onde ou com quê o presidente e sua família gastam tanto dinheiro.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/campanha-exige-fim-do-sigilo-sobre-gastosde-bolsonaro-com-cartao-corporativo-08d8
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-25
Título: Deltan Dallagnol é investigado pelo TCU por uso indevido de dinheiro
público
Descrição: O Tribunal de Contas da União (TCU) vai abrir uma nova linha de
investigação sobre gastos de procuradores da Operação Lava Jato com diárias e
passagens aéreas no período em que trabalharam na operação que causou prejuízos
à economia nacional e cometeu ilegalidades processuais.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/deltan-dallagnol-e-investigado-pelo-tcupor-uso-indevido-de-dinheiro-publico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PT-Brasil por debates presidenciais no primeiro turno das eleições
Descrição: Brasilia, 26 may (Prensa Latina) O Partido dos Trabalhadores (PT)
planeja propor três debates presidenciais à mídia no primeiro turno eleitoral,
previsto para 2 de outubro no Brasil, foi confirmado hoje.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=529671&SEO=pt-brasil-pordebates-presidenciales-en-primera-vuelta-de-elecciones
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-25 15:00:00
Título: PSB e PT monitoram extremistas de direita durante eleições
Descrição: Grupos de inspiração paramilitar, CACs e neonazistas estão no radar
dos partidos que apoiam a candidatura de Lula
Url :https://apublica.org/2022/05/psb-e-pt-monitoram-extremistas-de-direitadurante-eleicoes/
Fonte: Poder360
Título: Lula fala em “recuperar o direito de ser feliz” dos brasileiros
Descrição: \Quero dedicar o tempo que tenho pela frente para recuperar o prazer
pela vida desse país\, disse o petista
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/lula-fala-em-recuperar-o-direito-deser-feliz-dos-brasileiros/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-25 00:00:00
Título: Lançamento de pré-candidatura de Boulos terá Caetano, Chico Buarque e
Wagner Moura
Descrição: Marcado para o sábado (28), o evento de lançamento da pré-candidatura
de Guilherme Boulos (PSOL) a deputado federal por São Paulo contará com
participações em vídeo de Caetano Veloso, Chico Buarque, Wagner Moura, Frei
Betto, Silvio Almeida, Bel Coelho, Fernando Morais e o ex-presidente Lula (PT),
entre outros.Leia mais (05/25/2022 - 21h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/lancamento-de-pre-candidatura-de-boulos-teracaetano-chico-buarque-e-wagner-moura.shtml
Fonte: El Espectador - Colombia
Data: 2022-05-25
Título: Multas nos EUA Twitter 150 milhões de dólares por violação de dados
confidenciais
Descrição: A Comissão Federal de Comércio (FTC) e o Departamento de Justiça
acusaram o Twitter de levar números de telefone e endereços de e-mail fornecidos
pelos usuários para aumentar a segurança da conta e permitir que os anunciantes
usem esses dados para rentabilizar. "O Twitter obteve dados de usuários sob o
pretexto de aproveitá-los para fins de segurança, mas depois acabou usando os
dados para atingir os usuários com anúncios", disse a presidente da comissão,
Lina Khan, em uma declaração. As informações pessoais que os usuários dão às

empresas de tecnologia, e como esses dados são utilizados, é uma frente repetida
de conflito entre reguladores e empresas poderosas como Meta, matriz do
Facebook, Twitter e outras.
Url : https://www.elespectador.com/economia/empresas/ee-uu-multa-a-twitter-enus150-millones-por-violacion-de-datos-confidenciales/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-25 15:00:53
Título: No estado do Rio de Janeiro, casos de dengue aumentam 177% nos cinco
primeiros meses do ano
Descrição: Municípios de Cambuci, Itaocara, Santo Antônio de Pádua e Cardoso
Moreira estão entre os mais afetados pela doença
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/25/no-estado-do-rio-de-janeirocasos-de-dengue-aumentam-177-nos-cinco-primeiros-meses-do-ano
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-25 13:38:37
Título: Opinião | Cobrança de mensalidade em universidades públicas é agenda do
Banco Mundial
Descrição: Deputados da base de Bolsonaro tentaram aprovar na CCJ da Câmara PEC
que institui cobrança de mensalidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/25/opiniao-cobranca-de-mensalidadeem-universidades-publicas-e-agenda-do-banco-mundial
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-25 12:03:49
Título: Artigo | Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural: 25 de maio ou 25 de
julho?
Descrição: Temos duas datas para lembrar que somos trabalhadores e
trabalhadoras, como profissão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/25/artigo-dia-do-trabalhador-e-datrabalhadora-rural-25-de-maio-ou-25-de-julho
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-25 11:05:31
Título: Alimentada por republicanos e Fox News, tese conspiratória racista
fomenta violência nos EUA
Descrição: Teoria da \grande substituição\ diz que há um movimento global para a
extinção da população branca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/25/alimentada-por-republicanos-efox-news-tese-conspiratoria-racista-fomenta-violencia-nos-eua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-25 10:20:45
Título: Demarcada há 30 anos, TI Yanomami revive drama do garimpo: \Estamos na
mira da cobra grande\
Descrição: Terra Indígena foi criada para interromper massacres, mas garimpeiros
voltaram com mais força sob Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/25/demarcada-ha-30-anos-tiyanomami-revive-drama-do-garimpo-estamos-na-mira-da-cobra-grande
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-25 07:59:49
Título: Lula cresce entre evangélicos, chega a 43%, e Bolsonaro estaciona nos
35%, diz PoderData
Descrição: Petista teve oscilação positiva de 1 ponto percentual na pesquisa,
entre evangélicos, alta de Lula foi de 8 pontos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/25/lula-cresce-entre-evangelicoschega-a-43-e-bolsonaro-estaciona-nos-35-diz-poderdata
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 21:44:41
Título: Aras diz ao STF que indulto a Silveira é constitucional, mas não evita
inelegibilidade

Descrição: 'A graça e o indulto não eximem seus beneficiários de eventual
responsabilização nas searas cível, administrativa, eleitoral ou nas demais
esferas do direito', afirmou o PGR
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/aras-diz-ao-stf-que-indulto-asilveira-e-constitucional-mas-nao-evita-inelegibilidade2/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 21:30:56
Título: Mourão diz que resultado das urnas não será questionado ‘com Exército na
rua’
Descrição: Segundo o vice-presidente, é bobagem questionar a integridade das
urnas eletrônicas, como tem sido feito por Jair Bolsonaro e aliados, sem
apresentar provas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mourao-diz-que-resultado-dasurnas-nao-sera-questionado-com-exercito-na-rua/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 20:17:40
Título: ‘O controle da atividade policial é condição para reforçar a
democracia’, afirma pesquisador
Descrição: Em entrevista a CartaCapital, o sociólogo Daniel Hirata discute as
consequências da chacina da Vila Cruzeiro, no Rio, e os erros de Cláudio Castro
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-controle-da-atividade-policiale-condicao-para-reforcar-a-democracia-afirma-pesquisador/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 19:59:02
Título: Justiça nega acesso do ‘Estadão’ aos gastos de Bolsonaro com cartão
corporativo
Descrição: O valor geral dos gastos é divulgado no Portal da Transparência, mas
o governo se nega a esclarecer que produtos e serviços são comprados.
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/justica-nega-acesso-do-estadaoaos-gastos-de-bolsonaro-com-cartao-corporativo2/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 18:25:24
Título: PSD e PDT negociam chapa única ao governo de São Paulo
Descrição: Partidos de Gilberto Kassab e Ciro Gomes iniciaram conversas para
juntar as pré-candidaturas de Felício Ramuth (PSD) e Elvis Cezar (PDT)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/psd-e-pdt-negociam-chapa-unica-aogoverno-de-sao-paulo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 18:13:03
Título: ES: Casagrande lidera com 32 pontos de vantagem sobre Manato e
Contarato, diz pesquisa
Descrição: O levantamento do Real Time Big Data reforça a possibilidade de o
pessebista vencer o pleito em 1º turno
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/es-casagrande-lidera-com-32pontos-de-vantagem-sobre-manato-e-contarato-diz-pesquisa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 17:27:04
Título: Show de Gusttavo Lima em cidade de 8 mil habitantes é alvo de
investigação do MP
Descrição: A apresentação custará à prefeitura da menor cidade do estado 800 mil
reais, prefeito afirma que a intenção é “chocar todo o estado de Roraima”
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/show-de-gusttavo-lima-em-cidade-de8-mil-habitantes-e-alvo-de-investigacao-do-mp/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 17:24:55
Título: Lincoln Portela é eleito vice-presidente da Câmara após Lira destituir
crítico de Bolsonaro

Descrição: O nome preferido do Palácio do Planalto era o do Major Vitor Hugo
(PL-GO), que foi líder do governo na Câmara
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lincoln-portela-e-eleito-vicepresidente-da-camara-apos-lira-destituir-critico-de-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-25 16:36:44
Título: Caminhos diplomáticos para uma retomada da Política Externa Brasileira
para África
Descrição: Rearticular as relações com a África é reconhecer o peso da
contribuição das matrizes africanas na nossa cultura, sem repetir os erros do
passado e sem reproduzir relações racistas ou exploratórias
Url :https://www.cartacapital.com.br/artigo/caminhos-diplomaticos-para-umaretomada-da-politica-externa-brasileira-para-africa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-25 21:33:58
Título: Pesquisa mostra volta da fome ao Brasil durante governo Bolsonaro
Descrição: ► Para a FGV Social, durante o governo Jair Bolsonaro, houve o
fenômeno da feminização da fome Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pesquisa-mostra-volta-da-fome-ao-brasildurante-governo-bolsonaro/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-25 19:57:20
Título: Pesquisa Datafolha pode estragar a live de Bolsonaro desta quinta
Descrição: O instituto de pesquisa Datafolha promete para esta quinta-feira
(26/05) uma nova sondagem sobre a corrida pelo Notícias Verdadeiras, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pesquisa-datafolha-pode-estragar-a-live-debolsonaro-desta-quinta/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-25 19:21:05
Título: Atirador avisou no Facebook que iria fazer a carnificina nos EUA
Descrição: ► Vou atirar em uma escola primária&#8217,, postou no Facebook o
atirador antes do massacre O atirador Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/atirador-avisou-no-facebook-que-iria-fazera-carnificina-nos-eua/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-25 16:30:31
Título: 'Se morrer é só enterrar': irmã de vítima relata abordagem policial na
Vila Cruzeiro
Descrição: Moradora conta que foi xingada e puxada por policiais na casa da
cunhada. Seu irmão levou dois tiros em uma das operações mais letais da história
do Rio. The post &#8216,Se morrer é só enterrar': irmã de vítima relata
abordagem policial na Vila Cruzeiro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/25/vila-cruzeiro-policia-militar-chacina/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-25 03:00:00
Título: No mundo real, do qual a política se divorciou, as populações vivem,
sofrem, são destruídas e massacradas. Entrevista especial com José Cláudio Alves
Descrição:
No dia de ontem, 24 de maio, ocorreu, segundo aponta um estudo, (cf.
http://www.ihu.unisinos.br/617213-no-mundo-real-do-qual-a-politica-se-divorciouas-populacoes-vivem-sofrem-sao-destruidas-e-massacradas-entrevista-especial-comjose-claudio-alves
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-26 00:00:00

Título: Comitês populares pró-Lula lançam plano de 'luta comunicacional'
Descrição: Em encontro na última semana, comunicadores ligados a movimentos
populares que apoiarão Lula (PT) em 2022 debateram e elaboraram um plano de
comunicação com as disputas de outubro em vista, com foco na eleição do expresidente.Leia mais (05/26/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/comites-populares-pro-lula-lancam-plano-de-lutacomunicacional.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-25 00:00:00
Título: Palestra de Fux no RS é cancelada após pressão de empresários
bolsonaristas
Descrição: Uma palestra do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz
Fux, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, foi cancelada após protestos de
empresários associados à CIC (Centro da Indústria, Comércio e Serviços) do
município, que organizava o evento.Leia mais (05/25/2022 - 20h49)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/palestra-de-fux-no-rs-e-cancelada-apos-pressao-deempresarios.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-25 00:00:00
Título: Bolsonarismo enterrou políticas de segurança pública no país
Descrição: Jair Bolsonaro pegou carona na operação policial que terminou com 25
mortos no Rio. Nas redes, o presidente deu parabéns aos agentes, reclamou da
imprensa e dedicou quatro palavras pálidas à inocente que morreu baleada na
ação. Foi mais energia do que ele gastou em todo o mandato para desenvolver uma
política de segurança para o país.Leia mais (05/25/2022 - 19h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/05/bolsonarismo-enterrou-politicas-deseguranca-publica-no-pais.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-25 00:00:00
Título: Tribunal dos Povos encerra julgamento de crimes de Bolsonaro e sentença
sai em julho
Descrição: Foram oito horas de julgamento e nove testemunhas ouvidas por 12
jurados de sete nacionalidades diferentes durante a 50ª Sessão do Tribunal
Permanente dos Povos (TPP) que avaliou denúncia contra o presidente Jair
Bolsonaro (PL) por crimes contra a humanidade.Leia mais (05/25/2022 - 18h14)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/tribunal-dos-povos-encerra-julgamento-de-crimes-de-bolsonaroe-sentenca-sai-em-julho.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-25 00:00:00
Título: Juiz da presidência do STJ causou prejuízo de R$ 1 bi à União, diz
Polícia Federal
Descrição: O juiz federal Augustino Chaves é apontado pela Polícia Federal como
responsável por decisões que resultaram em prejuízo de ao menos R$ 984 milhões
aos cofres da União nos últimos dois anos.Leia mais (05/25/2022 - 18h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/juiz-da-presidencia-do-stj-causou-prejuizo-de-r-1-bi-a-uniaodiz-policia-federal.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-25 00:00:00
Título: Após pressão, Telegram recomenda canal do TSE contra fake news

Descrição: Dias após assinatura de acordo com o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), o Telegram enviou uma mensagem aos seus usuários recomendando o
acesso ao canal da corte eleitoral para evitar fake news a respeito das eleições
brasileiras.?Leia mais (05/25/2022 - 17h25)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/apos-pressao-telegram-recomenda-canal-do-tse-contrafake-news.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-25 00:00:00
Título: Codevasf burla licitação, tem obra suspensa e vira alvo do TCU por
manobra em emendas
Descrição: Processo em curso no TCU (Tribunal de Contas da União) aponta que a
estatal federal Codevasf burlou uma licitação para realizar obras de
pavimentação de R$ 25 milhões no Distrito Federal aproveitando-se de manobra que
levou ao afrouxamento das regras de concorrências no governo Jair Bolsonaro
(PL).Leia mais (05/25/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/codevasf-burla-licitacao-tem-obra-suspensa-e-vira-alvo-dotcu-por-manobra-em-emendas.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-25 23:14:51
Título: Conselho da Petrobras impõe derrota a Bolsonaro em troca de novo
presidente
Descrição: O Conselho de Administração da Petrobras não aceitou a troca imediata
no comando da empresa anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Após uma
longa reunião nesta quarta-feira (25), o conselho decidiu que o nome de Caio
Paes de Andrade será submetido ao processo de governança interna da empresa
pública. Isso quer dizer que o indicado [ ]The post Conselho da Petrobras impõe
derrota a Bolsonaro em troca de novo presidente appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/conselho-da-petrobrasimpoe-derrota-a-bolsonaro-em-troca-de-novo-presidente/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-25 22:09:21
Título: Brasileiros estão menos felizes, aponta pesquisa
Descrição: O brasileiro está menos feliz com o passar dos anos. Segundo pesquisa
“Global Happiness 2022”, realizada pelo Instituto Ipsos, somente 63% dos
brasileiros se consideravam “muito” ou “bastante” felizes no final de 2021. Em
maio de 2013, 81% dos entrevistados se identificaram como felizes, uma redução
de 18 pontos percentuais em nove anos. Na média [ ]The post Brasileiros estão
menos felizes, aponta pesquisa appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/brasileiros-estao-menosfelizes-aponta-pesquisa/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-26 01:58:50
Título: Agência nuclear: 30 toneladas de plutônio e 40 de urânio estão
armazenadas em central ucraniana
Descrição: O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, na
sigla em inglês), Rafael Grossi, afirmou que 30 toneladas de plutônio e 40
toneladas de urânio enriquecido estão armazenadas na Usina Nuclear de
Zaporozhie, que está sob o controle dos militares russos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220526/agencia-diz-que-30-toneladas-deplutonio-e-40-de-uranio-estao-armazenadas-em-central-de-zaporozhie-22803017.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-26 00:53:07
Título: Holanda afirma que precisa de garantias da Rússia para escoltar grãos
ucranianos

Descrição: A Holanda consideraria a possibilidade de se juntar a uma coalizão
para enviar navios de guerra para escoltar suprimentos de grãos ucranianos, mas
precisaria de garantias da Rússia e, \idealmente, envolvimento da Turquia\,
disse a ministra da Defesa holandesa, Kajsa Ollongren, na quarta-feira (25).
Url :https://br.sputniknews.com/20220526/holanda-afirma-que-precisa-degarantias-da-russia-para-escoltar-graos-ucranianos-22802772.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-25 22:06:43
Título: Exército da República Popular de Donetsk avança nas regiões da Carcóvia,
Kherson e Zaporozhie
Descrição: As Forças Armadas da República Popular de Donetsk (RPD) avançaram nas
regiões de Kherson, Zaporozhie e Carcóvia, na Ucrânia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220525/exercito-da-republica-popular-dedonetsk-avanca-nas-regioes-da-carcovia-kherson-e-zaporozhie-22801983.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-25 14:36:47
Título: Saudi Aramco: crise energética global vai piorar com aumento de demanda
da China
Descrição: O chefe da maior empresa petrolífera do mundo explicou que a atual
crise energética remonta desde antes da pandemia de COVID-19 devido a más
políticas de transição para as energias renováveis.
Url :https://br.sputniknews.com/20220525/saudi-aramco-crise-energetica-globalvai-piorar-com-aumento-de-demanda-da-china-22795781.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-25 13:01:46
Título: Lula enviou representante aos EUA para tecer diálogos com governo norteamericano, diz Reuters
Descrição: Ex-presidente teria enviado emissário para tentar superar a
desconfiança permanente entre os EUA e o petista, visto que, de acordo com as
recentes pesquisas de intenção de votos, Lula ainda aparece à frente do segundo
candidato, Jair Bolsonaro.
Url :https://br.sputniknews.com/20220525/lula-enviou-representante-aos-eua-paratecer-dialogos-com-governo-norte-americano-diz-reuters-22793834.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-25 12:20:48
Título: Senado aprova MP que autoriza Brasil a retaliar países em disputas
paralisadas na OMC
Descrição: O Senado brasileiro aprovou na terça-feira (24) uma medida provisória
(MP) que autoriza a Câmara de Comércio Exterior (Camex) a aplicar sanções
comerciais unilaterais a países com os quais o Brasil tem controvérsias
pendentes na Organização Mundial do Comércio (OMC).
Url :https://br.sputniknews.com/20220525/senado-aprova-mp-que-autoriza-brasil-aretaliar-paises-em-disputas-paralisadas-na-omc-22793371.html
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-05-25
Título: Tempos militares: a próxima semana na Ucrânia será decisiva para as
Forças Armadas Ucranianas em Donbass
Descrição: Segundo o jornalista militar Neil Hauer , a próxima semana será
decisiva para o grupo ucraniano no Donbass. O jornalista canadense observou que
o exército russo já está perto de atingir seu objetivo: a principal estrada que
liga a cidade de Bajmut com Lisichansk e Severodonetsk está praticamente
bloqueada. Hauer acredita que a Rússia planeja cortar as linhas de abastecimento
para as forças armadas ucranianas. "Esta semana será decisiva para as
perspectivas da Ucrânia de manter a região - e as chances da Rússia de
estabelecer o controle sobre ela", escreve Hauer no Military Times.
Url : https://military.pravda.ru/news/1712424-ukraina_nil_khauer_specoperacija/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-25

Título: A fita Nuland-Pyatt se retira do YouTube após 8 anos
Descrição: Uma versão popular, com legendas, ficou indisponível na quarta-feira.
A fita fornece provas do envolvimento dos EUA no golpe de 2014 em Kiev. Por Joe
Lauria. A Smoking Gun que prova o envolvimento dos EUA no golpe de Kiev de 2014
foi removida do YouTube após oito anos. Foi uma das versões mais vistas da
conversa interceptada e vazada entre a então vice-secretária de Estado Victoria
Nuland e Geoffrey Pyatt, então embaixador dos EUA na Ucrânia, na qual os dois
discutem quem formará o novo governo semanas antes de ser eleito
democraticamente. O presidente ucraniano Viktor Yanukovych foi deposto em 21 de
fevereiro de 2014 em um violento golpe de Estado. Os dois falam em
"compartilhar" a mudança inconstitucional de governo e "juntá-la" e qual o papel
que o vice-presidente Joe Biden deveria desempenhar e quais as reuniões a serem
programadas com os políticos ucranianos. O Departamento de Estado norteamericano nunca negou a autenticidade do vídeo e até mesmo emitiu um pedido de
desculpas à União Européia depois que Nuland foi ouvido na fita dizendo "Que se
foda a UE", ignorando o significado maior da interferência dos EUA nos assuntos
internos da Ucrânia.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/25/nuland-pyatt-tape-removed-fromyoutube-after-8-years/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-26
Título:A BBC prepara uma bacia de água suja para o chefe dos direitos humanos da
ONU: editorial Global Times
Descrição: A BBC informou na terça-feira que hackers baixaram e
descriptografaram arquivos de vários servidores de computador da polícia em
Xinjiang, e que os dados hackeados continham fotografias de "campos de
internação" e "pessoas que foram presas".... É preciso dizer que quando se
trata de fabricar mentiras sobre Xinjiang, a mídia ocidental e os políticos se
tornaram muito hábeis em cooperar uns com os outros. São necessários apenas
alguns lábios para fazer um boato, mas são necessários esforços e investigações
constantes para refutá-lo. Nos últimos anos, os repórteres do Global Times
visitaram Xinjiang muitas vezes para conduzir entrevistas no terreno e sabemos
muito bem a capacidade dos EUA e do Ocidente de inventar mentiras em vão.
Descobrimos que as pessoas que apareceram "mortas" nas reportagens da mídia
ocidental estavam muito vivas e que muitos dos chamados "desaparecidos" estão
vivendo vidas pacíficas em suas cidades natais. Os chamados "centros de
detenção" que aparecem nos relatórios ocidentais são de fato escolas,
instituições governamentais, hospitais, lares, lojas, etc.... Coincidentemente,
a BBC expõe desta vez, assim como Michelle Bachelet, Alta Comissária das Nações
Unidas para os Direitos Humanos, chegou à China e vai visitar Xinjiang. Os
políticos americanos e britânicos estão dando importância ao relatório da BBC,
com o objetivo de exercer pressão sobre a Bachelet. Esta cena é bastante
irônica: primeiro pressionaram publicamente o Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos a visitar a China, mas quando Bachelet chegou à
China, eles declararam que não tinham nenhuma esperança para a viagem. Eles
provavelmente estavam preocupados que Bachelet contasse ao mundo sobre o
verdadeiro Xinjiang e conseqüentemente expusesse sua "mentira do século" para
difamar Xinjiang, então eles queriam "tomar a iniciativa", por um lado
pressionando Bachelet, e, por outro lado, ter uma tigela de água suja pronta
para ela.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266582.shtml

