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Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-26
Título: Lula tem 54% dos votos válidos e seria eleito no 1º turno, aponta 
Datafolha
Descrição: Nos votos totais, Lula atingiu 48% do eleitorado, mais de 20 pontos 
percentuais de vantagem para Bolsonaro. O levantamento apontou, ainda, que o ex-
presidente apareceu quase 40 pontos percentuais à frente do seu adversário entre
os eleitores contemplados pelo programa Auxílio Brasil.  A pesquisa foi 
realizada com 2.556 eleitores, nos dias 25 e 26 de maio, em 181 municípios. A 
margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. O levantamento 
foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05166/2022.
Url : https://www.brasil247.com/poder/lula-tem-54-dos-votos-validos-e-seria-
eleito-no-1-turno-aponta-datafolha 

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-05-26
Título: Efeito Datafolha: Bolsonaro suspende live que aconteceria nesta quinta
Descrição: Divulgação de pesquisa que mostra Lula abrindo vantagem quilométrica 
e ganhando no 1° turno caiu como uma bomba no Planalto. Transmissão pelas redes,
usada para alimentar os extremistas, foi até adiada
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/26/efeito-datafolha-bolsonaro-
suspende-live-que-aconteceria-nesta-quinta-117948.html 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-26
Título: Ministério da Economia e ANS liberam aumento recorde dos planos de saúde
Descrição: Com apoio do Ministério da Economia, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) autorizou hoje (26) aumento de até 15,5% nos preços dos planos
de saúde individuais e familiares. Um aumento recorde na história da agência 
reguladora, a exemplo dos recordes no aumento dos preços dos 
combustíveis permitidos no governo de Jair Bolsonaro.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/ministerio-da-
economia-e-ans-liberam-aumento-recorde-dos-planos-de-saude-155/ 

Fonte: La tempete – República Democrática do Congo
Data: 2022-05-26
Título: Presente na RDC, entre outros: o grupo de mineração Glencore se declara 
culpado de corrupção e manipulação de mercado em vários países
Descrição: O grupo suíço Glencore anunciou na terça-feira que celebrou acordos 
coordenados com as autoridades do Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, 
declarando-se culpado de atos de corrupção na África e na América do Sul e 
manipulação dos mercados de petróleo. De acordo com o site lalibre.be, a 
empresa, presente na comercialização de matérias-primas, mas também detentora de
inúmeras minas de cobre e carvão, prevê pagar 1,02 bilhão de dólares nos Estados
Unidos e 40 milhões no Brasil, enquanto que a soma dos as multas a serem pagas 
no Reino Unido ainda devem ser corrigidas, especifica um comunicado de imprensa 
do gerente geral da empresa, Gary Nagle. Presente no comércio de matérias-
primas, bem como em minas de cobre e carvão Em detalhe, a empresa com sede em 
Baar concordou em pagar nos Estados Unidos uma multa de 700 milhões de dólares 
por fraude e corrupção, em particular no Brasil, em Camarões , Nigéria e 
Venezuela, e por apropriação indébita de informações confidenciais, notadamente 
no México. A empresa também foi condenada a pagar 486 milhões por manipular os 
preços de vários contratos negociados nos mercados de petróleo... A Glencore 
também concordou em pagar quase 40 milhões de dólares para encerrar a 
investigação das autoridades brasileiras sobre casos de corrupção, em particular
com a gigante petrolífera brasileira Petrobras. Esses acordos devem acabar com 
as ações judiciais iniciadas por esses países. A firma estava na mira da justiça
desses Estados há vários anos.
Url : http://www.latempete.info/?p=53557 
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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-26
Título: A música de protesto, um toque de despertar
Descrição: Amor, raiva, paz, cotidiano. Todas as experiências humanas ganham 
significados através de símbolos sonoros e poéticos. uando falamos de América 
Latina nos deparamos com um sentimento integracionista de irmandade, onde toda e
qualquer fronteira, muro ou limite torna-se inexistente. O que se destaca é o 
espírito de liberdade e união que se faz presente em discursos, livros, obras de
arte e a música. A música é uma expressão artística, onde cria-se a partir de 
uma combinação de sons organizados em regras, notas, tempo e timbres, com o 
intuito de comunicar uma mensagem, um discurso, despertando em quem a ouve 
sentimentos e sensações. Seja popular, erudita, instrumental ou cantada, a 
música é capaz de atravessar muros e fronteiras, criando uma grande teia sonora,
ligando lugares e culturas das mais diversas.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2022/05/a-musica-de-
protesto-um-toque-de-despertar/ 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-26
Título: Lula se reúne com movimentos populares nesta sexta-feira (27), em São 
Paulo
Descrição: O MST e outras organizações vão entregar ao presidenciável um 
documento com propostas para “Superar a crise e reconstruir o Brasil” durante 
ato nesta sexta-feira (27), na Casa de Portugal em São Paulo. O objetivo é o 
documento servir de base para discussão entre amplos setores da sociedade.
O texto é assinado por mais de 60 entidades e movimentos sociais e está 
organizado em dez pontos que têm em comum a modificação da política de cada 
área. “Enxergamos que a candidatura do ex-presidente Lula pode expressar essa 
mudança de rumos”, cita o documento. As entidades estimulam a “estratégia de 
organização e mobilização de base através de comitês populares, livres e 
plurais, com atuação territorial, temática e digital para fazer esse debate 
sobre os problemas do país e nossas alternativas com toda a sociedade”
Url : https://mst.org.br/2022/05/26/lula-se-reune-com-movimentos-populares-
nesta-sexta-feira-27-em-sao-paulo/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-26
Título: Bolsonaro vende refinaria do CE à iniciativa privada a preço de banana e
FUP reage
Descrição: O preço negociado pela Petrobras, que tem como maior acionista o 
governo comandado por Jair Bolsonaro (PL), para a venda da Refinaria 
Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), localizada no bairro de 
Mucuripe, Fortaleza (CE) à Grepar Participações Ltda é, pelo menos, de 55% o que
vale a unidade da estatal. O cálculo foi estimado em um estudo realizado 
pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (Ineep) e revoltou os petroleiros tanto por causa da perda do 
patrimônio dos brasileiros quanto pela entrega da refinaria cearense a preço de 
banana. A categoria vai fazer protestos para alertar a sociedade e acionar a 
Justiça. O Sindicato dos Petroleiros do Ceará (Sindipetro-CE) já convocou os 
trabalhadores e trabalhadoras para um  protesto contra e venda da refinaria, 
nesta sexta-feira (27), a partir das sete da manhã, em frente ao Portão A da 
Lubnor (Rua Leite Barbosa, S/N, Mucuripe).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-vende-refinaria-do-ce-a-
iniciativa-privada-a-preco-de-banana-e-fup-rea-2012 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-26 00:00:00
Título: Morre Jacó Bittar, 81, fundador do PT e ex-prefeito de Campinas
Descrição: Ex-prefeito de Campinas e um dos fundadores do PT, Jacó Bittar, 81, 
morreu na madrugada desta quinta-feira (26), em sua casa. Ele tinha a doença de 
Parkinson.Leia mais (05/26/2022 - 11h13)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2022/05/morre-jaco-bittar-81-fundador-do-pt-e-ex-prefeito-de-
campinas.shtml
 
Fonte: Viomundo 
Data: 2022-05-26
Título: “Antes das câmaras de gás, nazistas eliminavam as pessoas em caminhões de gás”, 
diz professor da UFRJ indignado com assassinato de Genivaldo
Descrição: Ao comentar a respeito do assassinato por asfixia de Genivaldo de 
Jesus Santos cometido por agentes da Polícia Rodoviária Federal [PRF], o 
historiador e professor da UFRJ Francisco Carlos Teixeira da Silva recorda que 
antes da adoção das câmaras de gás na Alemanha dos anos 1930, os nazistas 
eliminavam pessoas em caminhões de gás. “Os caminhões de gás nazistas 
antecederam as câmaras de gás [imagem a seguir] …. Agora redescobertas pela 
polícia brasileira!”, comenta, com escandalizado espanto, o professor da UFRJ.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/historiador-francisco-teixeira-
sobre-o-assassinato-de-genivaldo-por-asfixia-antes-das-camaras-de-gas-nazistas-
eliminavam-as-pessoas-em-caminhoes-de-gas.html 

Fonte: Revista Forum
Data: 202-205-26
Título: VÍDEO: Revoltada com morte em "câmara de gás" da PRF, população faz 
carro da PM recuar em SE
Descrição: Em manifestação por justiça, moradores de Umbaúba fecharam trechos da
rodovia onde Genivaldo de Jesus Santos foi torturado com gás por agentes da 
Polícia Rodoviária Federal antes de morrer
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/5/26/video-revoltada-com-morte-em-
cmara-de-gas-da-prf-populao-faz-carro-da-pm-recuar-em-se-117945.html 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Quilombos, aquilombar, resistir
Descrição: Até onde este povo resiste, perguntavam os operadores do nazismo, 
como bem relata Thiago Oliveira[1]  ao  tratar dos testemunhos de Miklós Nyiszli
e Primo Levi, em livros que abordam a desumanização e testes de limites que 
viveram em Aushwitz. Podemos observar a atualização dessas práticas, hoje em dia
mais sofisticadas e complexas, em várias partes [ ]The post Quilombos, 
aquilombar, resistir appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-e-opiniao/colunistas/quilombos-
aquilombar-resistir/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-26 16:51:25
Título: Polícia executa extrajudicialmente a população brasileira negra
Descrição: A operação do Bope e da PRF no Rio de Janeiro reacendeu esta semana o
debate sobre  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no 
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/policia-executa-extrajudicialmente-a-
populacao-brasileira-negra/

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-26 21:37:28
Título: Aqui estão os nomes dos agentes da PRF que admitem ter detido Genivaldo,
asfixiado em viatura
Descrição: Clenilson, Paulo, Adeilton, William e Kleber assinam o boletim de 
ocorrência em que a morte de Genivaldo de Jesus Santos é tratada como 
‘fatalidade desvinculada da ação policial'.The post Aqui estão os nomes dos 
agentes da PRF que admitem ter detido Genivaldo, asfixiado em viatura appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/26/agentes-prf-sergipe-assassinato-
genivaldo-viatura/
 
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-26
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Título: Depois de ignorar multas por não usar máscara, Bolsonaro é inscrito na 
dívida ativa do governo de SP
Descrição: Presidente recebeu 7 multas, que somam mais de R$ 600, mas, como não 
pagou nenhuma delas, teve nome inscrito na dívida ativa do estado. SP só entra 
com processo judicial de cobrança de dívidas no caso de valores acima de R$ 38 
mil, segundo a Procuradoria Geral do Estado.
Url : https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/05/26/depois-de-ignorar-
multas-por-nao-usar-mascara-bolsonaro-e-inscrito-na-divida-ativa-do-governo-de-
sp.ghtml 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-26 13:44:00
Título: Redes sociais fecham parceria com TSE, mas não deixam claro como irão 
banir desinformação
Descrição: Plataformas prometem divulgar conteúdo oficial sobre as eleições e 
identificar postagens de políticos, mas há dúvidas se conteúdos falsos sobre 
processo de votação serão banidos
Url :https://apublica.org/2022/05/redes-sociais-fecham-parceria-com-tse-mas-nao-
deixam-claro-como-irao-banir-desinformacao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 19:54:10
Título: Artigo |  Os efeitos da autoverdade de Bolsonaro sobre a Petrobrás
Descrição: Presidente espalha narrativa na qual é vítima da empresa responsável 
pelo desastre econômico do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/artigo-os-efeitos-da-
autoverdade-de-bolsonaro-sobre-a-petrobras

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 14:54:21
Título: Fiocruz aponta tendência de crescimento de casos de covid-19 em todas as
regiões do Brasil 
Descrição: Estudo afirma que 84% do casos de morte por Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) estão lidados ao Sars-CoV-2
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/fiocruz-aponta-tendencia-de-
crescimento-de-casos-de-covid-19-em-todas-as-regioes-do-brasil

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-26 19:03:18
Título: Aras arquiva pedido de Bolsonaro para investigar Moraes por abuso de 
autoridade
Descrição: O Procurador-Geral da República apontou a existência de outro 
procedimento para a apurar o mesmo caso, cujo relator é o ministro Dias Toffoli
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/aras-arquiva-pedido-de-bolsonaro-
para-investigar-moraes-por-abuso-de-autoridade/

Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-05-27
Título: Lavrov sobre o "Plano B" de Kyiv no Donbass, biolaboratórios dos EUA e 
uma possível escalada do conflito
Descrição: Segundo ele, nas posições deixadas pelas Forças Armadas da Ucrânia, 
os militares russos encontraram evidências de que "a Rússia mal teve tempo de 
iniciar uma operação especial":  "... porque o chamado Plano B estava agendado 
para 8 de março e o enorme agrupamento das Forças Armadas da Ucrânia, que havia 
sido implantado naquela época - em meados de fevereiro - na linha de contato com
o Donbass, planejado simplesmente tomar esses territórios à força", disse 
Lavrov. Outra conclusão tirada durante a operação militar russa é a verdadeira 
natureza dos experimentos realizados em biolaboratórios implantados nos 
territórios de várias repúblicas pós-soviéticas com financiamento dos EUA, que, 
como assegura Washington, servem para detectar e estudar patógenos 
potencialmente perigosos para humanidade. 
Url : https://www.pravda.ru/politics/1713028-sergei_lavrov/ 
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 19:53:41
Título: PEC do piso da enfermagem deve ser votada no Senado na próxima semana
Descrição: Proposta de Emenda à Constituição deve garantir mais segurança 
jurídica ao Projeto de Lei que estabelece a base salarial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/pec-do-piso-da-enfermagem-deve-
ser-votada-no-senado-na-proxima-semana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 18:58:40
Título: Pesquisadoras explicam por que chacinas como a da Penha são inúteis e 
usadas em campanhas
Descrição: Pesquisadoras em Segurança Pública Jacqueline Muniz e Carolina Grillo
criticam operação que causou dezenas de mortes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/pesquisadoras-explicam-por-que-
chacinas-como-a-da-penha-sao-inuteis-e-usadas-em-campanhas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 17:43:41
Título: Masp aceita incluir fotos vetadas do MST e curadoras querem acesso 
grátis à mostra 
Descrição: Sandra Benites e Clarissa Diniz aceitaram a proposta de retomada do 
núcleo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/masp-aceita-incluir-fotos-
vetadas-do-mst-e-curadoras-querem-acesso-gratis-a-mostra
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 17:32:11
Título: \A Polícia Rodoviária Federal virou Gestapo?\, questiona Douglas 
Belchior
Descrição: Movimento negro vai realizar protesto na sede da PRF, em São Paulo, 
nesta sexta-feira (27)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/a-policia-rodoviaria-federal-
virou-gestapo-questiona-douglas-belchior
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 16:30:56
Título: Polícia Rodoviária Federal atuou em pelo menos três chacinas no governo 
Bolsonaro
Descrição: Envolvida em dois casos de violência na mesma semana, corporação tem 
aprofundado relação com PM's e Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/policia-rodoviaria-federal-
atuou-em-pelo-menos-tres-chacinas-no-governo-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 14:54:26
Título: Operação do MP prende policiais militares do Rio por extorsão, tortura e
sequestro de bandidos
Descrição: De dentro de batalhões, PMs obtinham vantagens através de acertos de 
propina com criminosos, em especial traficantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/operacao-do-mp-prende-policiais-
militares-do-rio-por-extorsao-tortura-e-sequestro-de-bandidos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 12:18:04
Título: Chacina de Unaí (MG): “O sentimento é de ferida aberta”, afirma viúva de
vítima
Descrição: Antério Mânica, acusado de ser mandante do assassinato de três 
auditores fiscais, volta a julgamento nesta semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/chacina-de-unai-mg-o-sentimento-
e-de-ferida-aberta-afirma-viuva-de-vitima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-26 12:13:04
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Título: Projeto de Lei prevê política de acolhimento e assistência a órfãos do 
feminicídio no Paraná
Descrição: Objetivo é garantir acompanhamento adequado a crianças e adolescentes
que perderam mães vítimas do crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/26/projeto-de-lei-preve-politica-
de-acolhimento-e-assistencia-a-orfaos-do-feminicidio-no-parana
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 05:56:56
Título: O azar é nosso
Descrição: Condenada pela Bancada da Bíblia, a liberação de bingos, cassinos e 
outros jogos movimenta um intenso lobby
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/o-azar-e-nosso/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 05:30:26
Título: A iminente derrota nas urnas faz Bolsonaro atacar o sistema eleitoral
Descrição: No fundo, numa tentativa desesperada de se manter no poder, ao custo 
que for
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/a-iminente-derrota-
nas-urnas-faz-bolsonaro-atacar-o-sistema-eleitoral/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 04:46:46
Título: Camping não é moradia
Descrição: Há soluções para superar o drama vivenciado pela população em 
situação de rua no País. Elas exigem investimento do Estado e prioridade 
política
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/camping-nao-e-moradia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 04:38:58
Título: Escândalo/ Bolsolão do lixo
Descrição: Ciro Nogueira lidera compra de caminhões superfaturados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/escandalo-bolsolao-do-lixo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-26 20:21:36
Título: Armas são principal causa da morte de menores nos EUA
Descrição: Ao todo, 4.368 crianças e adolescentes de até 19 anos morreram por 
disparos em 2020, uma taxa de 5,4 a cada 100.000, segundo dados do CDC
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/armas-sao-principal-causa-da-morte-
de-menores-nos-eua/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-26 20:13:00
Título: PRF afasta agentes envolvidos na morte de um homem por asfixia em 
Sergipe
Descrição: Pelo menos cinco agentes registraram o boletim de ocorrência policial
sobre o caso
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/prf-afasta-agentes-
envolvidos-na-morte-de-um-homem-por-asfixia-em-sergipe/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-26 20:08:05
Título: Depois do Datafolha, Bolsonaro terá de reajustar a agenda do golpe
Descrição: A pesquisa divulgada é mais um indício da tese que venho defendendo: 
temos um cenário para lá de consolidado com pouquíssimas chances de mudanças
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/depois-do-datafolha-bolsonaro-tera-
de-reajustar-a-agenda-do-golpe/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-26 17:35:04
Título: URGENTE: Lula anuncia palanque com Kalil em Minas
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Descrição: O ex-presidente Lula anunciou nesta quinta-feira (26/05) palanque com
o ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), em  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/urgente-lula-anuncia-palanque-com-kalil-em-
minas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-26 11:48:41
Título: Lula, Alckmin e Requião juntos na região Sul
Descrição: Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à Presidência da República, 
telefonou esta semana para seu correligionário Roberto  Notícias Verdadeiras, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-alckmin-e-requiao-juntos-na-regiao-
sul/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-26 11:01:39
Título: Requião Filho: Quando as mulheres serão respeitadas?
Descrição: ► Todos os dias, assistimos calados a inúmeros tipos de violência 
contra a mulher. Até quando? Por  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-filho-quando-as-mulheres-serao-
respeitadas/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-26 19:20:06
Título: Caso Genivaldo: como asfixia e uso de gás podem causar mortes
Descrição: Genivaldo de Jesus Santos morreu por asfixia durante abordagem em 
blitz por policiais rodoviários federais em Sergipe. De acordo com médico ouvido
pela BBC News Brasil, cinco minutos sem oxigênio são suficientes para causar 
danos irreversíveis.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61574245?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-26 18:53:45
Título: Caso Genivaldo: letalidade policial em Sergipe é a terceira maior do 
Brasil
Descrição: Sergipe, onde Genivaldo de Jesus Santos foi morto durante abordagem 
da Polícia Rodoviária Federal, é o estado com 3º maior índice de mortes por 
intervenção policial do país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61600423?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-27 08:52:40
Título: É aterrorizante levar minha filha à escola, diz sobrevivente de 
Columbine após massacre no Texas
Descrição: Levantamento do jornal The Washington Post indica que, desde 
Columbine, mais de 311 mil estudantes enfrentaram episódios de violência com 
armas de fogo em 331 escolas do país, nos quais pelo menos 185 crianças e 
adultos morreram.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61603634?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-27 00:00:00
Título: Meninos escravizados no interior de SP são tema de livro
Descrição: O mito do Brasil como uma sociedade tolerante foi construído, em 
grande parte, graças à nossa ignorância sobre episódios escabrosos da história 
do país, muito mais frequentes do que gostaríamos de imaginar.Leia mais 
(05/27/2022 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2022/05/meninos-escravizados-no-interior-de-sp-sao-tema-de-
livro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-27 00:00:00
Título: Datafolha: 4 em 10 eleitores de Ciro têm Lula como 2ª opção, contra 1 de
Bolsonaro
Descrição: Entre os eleitores que declararam voto em Ciro Gomes (PDT) na 
pesquisa Datafolha, 37% afirmam que poderiam ter o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) como segunda opção de voto. Apenas 10% dos eleitores do 
pedetista poderiam migrar para o presidente Jair Bolsonaro (PL).Leia mais 
(05/27/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/datafolha-4-em-10-eleitores-de-ciro-tem-lula-como-2a-opcao-
contra-1-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-27 00:00:00
Título: Sem seguro, conselheiros temem avalizar indicado de Bolsonaro na 
Petrobras
Descrição: A decisão do conselho de administração da Petrobras de aguardar a 
análise do Comitê de Pessoas para convocar a reunião que poderia chancelar a 
troca na presidência da empresa visa a preservar seus integrantes de processos 
judiciais.Leia mais (05/27/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/sem-seguro-conselheiros-temem-avalizar-indicado-de-
bolsonaro-na-petrobras.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-26 00:00:00
Título: Datafolha: Reprovação ao governo Bolsonaro vai a 48%, aprovação é de 27%
Descrição: A avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) 
atingiu 48% conforme a nova pesquisa Datafolha, oscilando dentro da margem de 
erro na comparação com a anterior, de março, quando o índice dos que consideram 
a gestão ruim ou péssima foi de 46%.Leia mais (05/26/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/datafolha-reprovacao-ao-governo-bolsonaro-vai-a-48-aprovacao-
e-de-27.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-26 00:00:00
Título: Associação manifesta preocupação com projeto que censura pesquisas
Descrição: A Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel) 
divulgou nota nesta quarta-feira (25) em que manifesta preocupação com pontos do
projeto de lei sobre o novo código eleitoral que criariam restrições para 
divulgação de pesquisas.Leia mais (05/26/2022 - 10h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/associacao-manifesta-preocupacao-com-projeto-que-
censura-pesquisas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-26 00:00:00
Título: Roberto Jefferson usa estrutura do PTB para atacar STF, dizem ex-
dirigentes à PF
Descrição: A ex-presidente nacional do PTB Graciela Nienov afirmou à Polícia 
Federal que integrantes do partido recebem ordens do ex-deputado Roberto 
Jefferson para promover ataques contra o STF (Supremo Tribunal Federal). Ela 
disse ainda que foi destituída do comando da legenda por contrariar tais 
determinações.Leia mais (05/26/2022 - 08h32)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-27 05:46:30
Título: Lavrov: situação da russofobia ocidental sem precedentes durará muito 
tempo
Descrição: A situação da russofobia ocidental sem precedentes durará muito 
tempo, acredita o chefe da diplomacia russo, Sergei Lavrov.
Url :https://br.sputniknews.com/20220527/lavrov-situacao-da-russofobia-
ocidental-sem-precedentes-durara-muito-tempo-22817835.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-27 05:22:16
Título: EUA são 'os maiores infratores e intimidadores' do mundo, denuncia China
Descrição: O porta-voz do Ministério da Defesa da China, o coronel Wu Qian, 
afirmou que os EUA são \mestres da intimidação\ e que deveriam deixar de 
promover uma \ordem hegemônica\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220527/eua-sao-os-maiores-infratores-e-
intimidadores-do-mundo-denuncia-china-22817563.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-26 11:51:23
Título: Itamaraty: Bolsonaro aceita convite de Biden para participar da Cúpula 
das Américas
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro aceitou o convite do presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden, para participar da Cúpula das Américas, entre os dias
6 e 10 de junho, em Los Angeles, informou o Ministério das Relações Exteriores.
Url :https://br.sputniknews.com/20220526/itamaraty-bolsonaro-aceita-convite-de-
biden-para-participar-da-cupula-das-americas-22808409.html
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