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Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-27
Título: Lula, Alckmin e movimentos sociais pedem Justiça pela execução de 
Genivaldo em 'câmara de gás'
Descrição: O ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin protestaram 
nesta sexta-feira (27) contra o assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, 
executado por policiais numa câmara de gás improvisada no porta-malas de uma 
viatura da mesma Polícia Rodoviária Federal. Lula e Alckmin se reuniram com 
representantes de movimentos populares na Casa de Portugal, em São Paulo. Puxado
por uma liderança do movimento negro, foi feito um minuto de silêncio por 
Genivaldo, enquanto Lula, Alckmin e outras lideranças seguravam cartazes pedindo
justiça. "Precisamos reagir à violência racial ou seremos mortos", declarou 
Simone Nascimento, liderança do Movimento Negro Unificado, em fala diante de 
Lula.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/lula-alckmin-e-movimentos-sociais-pedem-
justica-pela-execucao-de-genivaldo-em-camara-de-gas 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 17:00:20
Título: Movimento negro protesta na Polícia Rodoviária Federal após “câmara de 
gás” em Sergipe
Descrição: Entidades e líderes de movimentos se reuniram junto à 
Superintendência da entidade na capital paulista
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/movimento-negro-protesta-na-
policia-rodoviaria-federal-apos-camara-de-gas-em-sergipe/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 13:21:00
Título: Contra mensalidades nas universidades públicas, UNE convoca protestos em
todo o Brasil
Descrição: Manifestações estão marcadas para o dia 9 de junho, organização prevê
mobilizações sobre o tema ao longo da semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/contra-mensalidades-nas-
universidades-publicas-une-convoca-protestos-em-todo-o-brasil
 
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-05-27
Título: Governo Bolsonaro bloqueia R$ 3,23 bilhões do MEC
Descrição: O Ministério da Educação (MEC) bloqueou 14,5% da verba para custeio e
investimento das universidades e institutos federais. A decisão também afeta o 
orçamento “discricionário” de entidades vinculadas ao MEC. Entre elas estão a 
Capes (que coordena cursos de pós-graduação), a Ebserch (que gerencia hospitais 
universitários) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O 
último auxilia na qualificação da educação básica em estados e municípios.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/governo-bolsonaro-
bloqueia-r-323-bilhoes-do-mec/ 

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-05-27
Título: Comandante da Marinha leva esposa para passear na Itália em voo da FAB
Descrição: O almirante Almir Garnier Santos dispensou avião comercial para voar 
de jato exclusivo com esposa e convidados para uma cerimônia militar. Na onda 
dos privilégios disponibilizados à cúpula das Forças Armadas, no governo de Jair
Bolsonaro (PL), o almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, levou a
esposa e um grupo de convidados para Toscana, na Itália. Detalhe: a “comitiva” 
viajou em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).  Eles foram ao exterior para
participar de uma cerimônia militar. Exército e Aeronáutica também mandaram 
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oficiais à Itália. Porém, somente Garnier recusou viajar em avião comercial para
voar no jato exclusivo.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/27/comandante-da-marinha-leva-
esposa-para-passear-na-italia-em-voo-da-fab-117990.html 

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-27 15:17:09
Título: PT aciona TCU sobre desvio de recursos do Auxílio Brasil para a compra 
de tratores
Descrição: A bancada do PT no Senado Federal entrou com representação no 
Tribunal de Contas da União (TCU) contra o governo federal para que seja apurado
possíveis irregularidades dos Ministérios da Economia, Cidadania e 
Desenvolvimento Regional na aplicação de recursos do programa Auxílio Brasil e 
do combate à pandemia de Covid-19. O documento baseia-se em reportagem [ ]The 
post PT aciona TCU sobre desvio de recursos do Auxílio Brasil para a compra de 
tratores appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/pt-aciona-tcu-sobre-desvio-
de-recursos-do-auxilio-brasil-para-a-compra-de-tratores/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 14:41:06
Título: Petrobras: trabalhadores rechaçam venda de subsidiária responsável por 
10% asfalto do país
Descrição: Estudo do Ineep aponta que valor de venda é 55% abaixo do preço ideal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/petrobras-trabalhadores-
rechacam-venda-de-subsidiaria-responsavel-por-10-asfalto-do-pais

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-27
Título: Bolsonaro é rejeitado por 54% dos brasileiros; e 56% nunca acreditam no que ele 
diz
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera o ranking dos candidatos à 
presidência da República mais rejeitado pelos brasileiros - 54% não votariam 
nele de jeito nenhum -, segundo pesquisa Datafolha, a mesma que mostra o ex-
presidente Lula liderando a disputa, com 54% dos votos válidos e, portanto, com 
chance de vencer no 1º turno.No Nordeste, o percentual de rejeição sobe para a 
65%. Entre os jovens de 16 a 24 anos a rejeição vai a 63%, entre mulheres 
alcança 57% e entre os estudantes (62%).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-e-rejeitado-por-54-dos-
brasileiros-e-56-nunca-acreditam-no-que-ele-diz-bccb 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-27
Título: Conselho pede que União apure assassinato de Alex Guarani Kaiowá
Descrição: Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu a autoridades federais a 
imediata apuração, já que, segundo relatos, polícia estadual age em defesa dos 
interesses de fazendeiros contra os povos indígenas. O Conselho Nacional de 
Direitos Humanos (CNDH) enviou ofício a autoridades federais solicitando a 
imediata apuração e punição dos responsáveis pelo assassinato do jovem indígena 
Alex Guarani Kaiowá, 18 anos, no último sábado (21). Segundo lideranças 
indígenas, ele foi morto na fazenda vizinha à Terra Indígena Taquaperi, no 
município de Coronel Sapucaia (MS), na fronteira com o Paraguai. A região tem um
longo histórico de violência de fazendeiros contra os indígenas. Seu corpo teria
sido levado para o lado paraguaio da fronteira, a menos de 10 quilômetros dos 
limites da reserva indígena. “O conselho também está preocupado com a situação 
das famílias indígenas que podem ser atacadas por pistoleiros e fazendeiros, o 
que tem sido muito comum na região. Por isso, o conselho está oficiando 
autoridades para que adotem medidas de permanência das famílias na localidade, 
com a garantia de sua integridade física e seu direito à vida”, afirmou o 
presidente do CNDH, Darci Frigo.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/conselho-pede-que-
uniao-apure-assassinato-de-alex-guarani-kaiowa/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: ALBA-TCP rejeita pretensões de dominação imperialista
Descrição: 28 de mayo de 2022,   0:18Por Yoel Almaguer de ArmasHavana, 28 de 
maio (Prensa Latina) Os Chefes de Estado e de Governo da ALBA-TCP rejeitaram 
aqui as pretensões de domínio imperialista sobre os povos da América Latina e do
Caribe para manter a região dividida de acordo com seus interesses hegemônicos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=530135&SEO=alba-tcp-rechaza-
pretensiones-de-dominacion-imperialista

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-05-28
Título: Newsweek: Alemanha, Itália e França começaram a reconsiderar sua posição
sobre a Ucrânia
Descrição: A Alemanha, Itália e França começaram a reconsiderar sua posição 
sobre a questão ucraniana em favor de uma solução pacífica para a situação de 
conflito. Isso é relatado pelo colunista de política externa da Newsweek Daniel 
Depetris. Segundo ele, anteriormente os líderes destes Estados, juntamente com 
os políticos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Polônia e Estados Bálticos, 
exigiam uma "derrota estratégica" da Federação Russa, mas agora Berlim, Roma e 
Paris são a favor da paz. "A Alemanha, a Itália e a França estão cada vez mais 
preocupadas em acabar com as hostilidades na Ucrânia o mais rápido possível", 
disse ele. O Depetris lembrou que o ex-secretário de Estado americano Henry 
Kissinger pediu a Kiev que iniciasse negociações com Moscou nos próximos meses. 
O jornalista observou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não gosta da
idéia de um cessar-fogo, mas deveria considerar tal cenário. 
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1713317-ukraina_evropa/ 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-27
Título:  A mudança do New York Times sobre a vitória da Ucrânia
Descrição: À medida que a guerra se torna menos popular e tem seu preço, um 
desastre eleitoral se aproxima em 2022 e 2024 para Biden e o Partido Democrata, 
para o qual o Times serve como porta-voz, escreve John Walsh. Em 11 de maio, o 
New York Times publicou um artigo documentando que nem tudo estava bem para os 
Estados Unidos na Ucrânia, e um op-ed subseqüente sugerindo que uma mudança de 
direção poderia ser necessária. Então, em 19 de maio, o conselho editorial, o 
magistério completo do Times, passou de insinuações para uma chamada para uma 
mudança de rumo, declarando que "vitória total" sobre a Rússia não é possível e 
que a Ucrânia terá que negociar a paz de uma forma que reflita uma "avaliação 
realista" e os "limites" do envolvimento dos EUA.  O Times é um importante 
formador de opinião pública de elite e, portanto, seus pronunciamentos não devem
ser tomados de ânimo leve.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/27/the-new-york-times-shift-on-victory-
in-ukraine/ 

Fonte: La Tempete – República Democrática del Congo
Data: 2022-05-27
Título: Quando as mulheres pagam o preço da guerra no Oriente Médio
Descrição: Mais uma guerra no leste da RDC nos faz repensar as várias 
atrocidades cometidas contra mulheres e meninas por mais de duas décadas. Agora 
que as Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC) estão travando 
uma batalha para desarmar os rebeldes do movimento M23, é importante alertar a 
humanidade para o pedágio que as mulheres e meninas continuam a pagar nesta 
parte do país. Se a República Democrática do Congo é atualmente considerada a 
capital mundial do estupro, é porque as mulheres têm sido sistematicamente 
estupradas nas regiões devastadas por conflitos armados, e os corpos das 
mulheres têm sido usados como armas de guerra. Nenhuma faixa etária de mulheres 
foi poupada por perpetradores que, portanto, têm prazer em violar suas esposas 
na frente de seus maridos ou filhos. O mesmo destino foi reservado para as 
meninas. Ninguém, então ninguém foi poupado, incluindo mulheres grávidas, bebês,
mulheres idosas. Segundo vários testemunhos, esta violência sexual cometida em 
tempos de conflito causou a perda de milhares de mulheres congolesas. Famílias 
foram desalojadas, casas foram destruídas e algumas foram rejeitadas por sua 
comunidade, agora encarnando a maldição dentro de sua própria comunidade. Muitas
vítimas escaparam com cicatrizes físicas, psicológicas e mentais. Deve-se dizer 
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que os sobreviventes desta violência estão lentamente se recuperando de suas 
feridas, tendo recebido apoio psicossocial para uma melhor reintegração social. 
Levará tempo para que estes sobreviventes quebrem seu silêncio, contando suas 
histórias às vezes difíceis de ouvir. Como todas as atrocidades que sofreram 
estão enterradas em seu subconsciente, outra guerra só trará de volta memórias 
dolorosas já esquecidas.
Url : http://www.latempete.info/?p=53589 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 19:17:41
Título: Padre Júlio denuncia exploração de pessoas em situação de rua na Virada 
Cultural de São Paulo
Descrição: Estruturas do evento estariam sendo montadas em situação precária, 
prefeitura nega irregularidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/padre-julio-denuncia-exploracao-
de-pessoas-em-situacao-de-rua-na-virada-cultural-de-sao-paulo

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 18:21:31
Título: Em mais uma operação na Cracolândia, polícia usa atiradores de elite e 
veículo blindado
Descrição: Na quarta-feira 25, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), 
disse que as autoridades têm a situação 'sob controle'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-mais-uma-operacao-na-
cracolandia-policia-usa-atiradores-de-elite-e-veiculo-blindado/
  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 21:05:12
Título: Em encontro com movimentos, Lula diz querer ser cobrado constantemente 
em futuro governo
Descrição: Sonia Guajajara: \Geraldo Alckmin, nós queremos confiar em você\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/em-encontro-com-movimentos-lula-
diz-querer-ser-cobrado-constantemente-em-futuro-governo
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-28 06:00:04
Título: Passamos pelo pior momento do País, diz Criolo
Descrição: Em tom de desabafo e emocionado, músico fala do novo álbum Sobre 
Viver, o mais contundente e crítico de sua carreira
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/passamos-pelo-pior-
momento-do-pais-diz-criolo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 17:23:54
Título: Congresso aprova crédito de R$ 167 milhões para alimentação de 
quilombolas
Descrição: MP é conquista de entidade e deve beneficiar 202 mil famílias por 
seis meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/congresso-aprova-credito-de-r-
167-milhoes-para-alimentacao-de-quilombolas

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-27
Título: Assentamento na mata atlântica é referência em produção de alimentos 
saudáveis, em SP
Descrição: Instalado em uma área de 6 mil hectares de mata atlântica, o 
assentamento do MST, Luiz Davi de Macedo, no município de Apiaí, no Alto Vale do
Ribeira (SP) foi criado dentro de um modelo de Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável (PDS). No local atualmente vivem 76 famílias Sem Terra que cuidam da
biodiversidade do bioma e produzem alimentos saudáveis, com base no projeto 
Reforma Agrária Popular do MST; sem uso de produtos químicos e/ou agrotóxicos, 
com cultivos que ajudam a preservar a natureza. “As famílias cuidam da mata, das
nascentes. Os espaços agricultáveis são de pequenas áreas, clareiras no meio da 
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mata, em que as famílias não usam nenhum tipo de produtos químicos. Então, essa 
é uma grande virtude do assentamento”, explica Delwek Mateus, do setor de 
produção do MST e que vive no assentamento.
Url : https://mst.org.br/2022/05/27/assentamento-na-mata-atlantica-e-referencia-
em-producao-de-alimentos-saudaveis-em-sp/ 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-05-27
Título: Morre o filho de Vinicius de Moraes
Descrição: Morreu nesta sexta (27) Pedro de Moraes (79). Ele estava internado 
desde o início do ano na Casa de Saúde São José (RJ) após ter sido transferido 
da Bahia, onde morava há 15 anos. O motivo da hospitalização foi uma bactéria 
que contraiu. O fotografo carioca é filho de Vinicius de Moraes e da jornalista 
Tati de Moraes. Sua morte foi confirmada pela filha, Mariana de Moraes. Além 
dela, o fotógrafo deixa mais dois filhos: Julia e Emílio de Moraes.
Pedro começou sua carreira na revista “Manchete” e cobriu diversos eventos 
políticos e culturais entre 1950 e 1970. Ele participou do Cinema Novo e assinou
a direção de fotografia de filmes de alguns autores, como Joaquim Pedro de 
Andrade (“Guerra conjugal” e “Aleijadinho”), Glauber Rocha (“A idade da Terra”) 
e Mário Carneiro.Publicou, junto do pai, o livro “O Mergulhador” (1968), que 
reúne fotos suas e poemas de Vinicius. Também teve a parceria do poeta Cacaso no
livro “Mar mineiro” (1982).
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/morre-o-filho-de-
vinicius-de-moraes/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 18:35:50
Título: Conmebol investigará novo caso de racismo na Argentina, episódios são 
comuns também no Brasil
Descrição: Torcedores do Ceará foram vítimas de atos racistas em jogo contra o 
Independiente na Argentina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/conmebol-investigara-novo-caso-
de-racismo-na-argentina-episodios-sao-comuns-tambem-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 15:50:42
Título: Argentina promulga lei que regula cannabis medicinal e cânhamo 
industrial
Descrição: \Um triunfo da sociedade contra a hipocrisia\, assegurou o presidente
Alberto Fernández sobre a nova legislação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/argentina-promulga-lei-que-
regula-cannabis-medicinal-e-canhamo-industrial

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 15:04:49
Título: Mesmo preso, R. Jefferson ordenou ataques ao STF,  Aras arquiva 
representação contra Moraes 
Descrição: A ex-presidente nacional do PTB, Graciela Nienov, disse à PF que foi 
destitutída do cargo após contrariar as ordens
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/mesmo-preso-r-jefferson-ordenou-
ataques-ao-stf-aras-arquiva-representacao-contra-moraes 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 14:10:08
Título: Movimento negro protesta na Polícia Rodoviária Federal após \câmara de 
gás\ em Sergipe
Descrição: Entidades e líderes de movimentos se reúniram junto à 
Superintendência da entidade na capital paulista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/movimento-negro-protesta-na-
policia-rodoviaria-federal-apos-camara-de-gas-em-sergipe

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 13:12:23
Título: Governo marca data para privatização da Eletrobras: 13 de junho
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Descrição: Eletrobras comunicou à CVM detalhes sobre sua capitalização, que deve
movimentar R$ 30 bilhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/governo-marca-data-para-
privatizacao-da-eletrobras-13-de-junho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-27 12:45:38
Título: Pesquisa Ipespe mostra alta da polarização entre Lula e Bolsonaro e 
fracasso da \terceira via\
Descrição: Principais candidatos, ex e atual presidente têm, juntos, quase 80% 
das intenções de voto a cerca de 4 meses do 1º turno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/27/pesquisa-ipespe-mostra-alta-da-
polarizacao-entre-lula-e-bolsonaro-e-fracasso-da-terceira-via
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 19:09:33
Título: Alckmin ironiza ataques de Bolsonaro às urnas e diz que ‘chegou o tempo 
de Lula presidente’
Descrição: O ex-governador e o ex-presidente participam de um encontro com 
lideranças de movimentos populares no Centro da cidade de São Paulo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/alckmin-ironiza-ataques-de-
bolsonaro-as-urnas-e-diz-que-chegou-o-tempo-de-lula-presidente/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 18:59:58
Título: Estudantes manifestam-se no Chile por melhorias no sistema de ensino
Descrição: Durante a marcha, que ocorreu em grande parte de forma pacífica, um 
grupo de encapuzados atearam fogo em um ônibus
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/estudantes-manifestam-se-no-chile-
por-melhorias-no-sistema-de-ensino/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 18:16:18
Título: Gusttavo Lima: MP instaura procedimento para averiguar show de R$ 1,2 
milhão em cidade mineira
Descrição: Prefeitura de Conceição do Mato Dentro contratou o artista para se 
apresentar em festividade municipal
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/gusttavo-lima-mp-instaura-
procedimento-para-averiguar-show-de-r-12-milhao-em-cidade-mineira/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 18:04:00
Título: Fachin manda o governo do Rio ouvir órgãos públicos para reduzir a 
letalidade policial
Descrição: MP, Defensoria e OAB devem ser consultados para a adoção de novas 
medidas a fim de conter as mortes em operações
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fachin-manda-o-governo-do-
rio-ouvir-orgaos-publicos-para-reduzir-a-letalidade-policial/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 17:56:32
Título: Em curso, policial rodoviário ensina a fazer ‘câmara de gás’: ‘A pessoa 
fica mansinha’
Descrição: A comoção pela morte de Genivaldo de Jesus fez voltar a circular nas 
redes o trecho de uma aula de Ronaldo Bandeira
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-curso-policial-rodoviario-
ensina-a-fazer-camara-de-gas-a-pessoa-fica-mansinha/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 16:49:14
Título: Ouvidores das polícias de 6 estados pedem prisão preventiva de agentes 
envolvidos na morte de Genivaldo
Descrição: 'Não tem justificativa plausível para aquela barbárie, não podemos 
admitir isso', diz ouvidor da PM de São Paulo, idealizador da iniciativa
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Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ouvidores-das-policias-de-6-
estados-pedem-prisao-preventiva-de-agentes-envolvidos-na-morte-de-genivaldo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-27 16:21:50
Título: ‘Não é a Covid’: Varíola do macaco pode ser controlada, afirma OMS
Descrição: 'Se implementarmos as medidas adequadas, provavelmente vamos 
conseguir conter isso facilmente', diz diretora da organização
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/nao-e-a-covid-variola-do-macaco-pode-
ser-controlada-afirma-oms/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-27 22:11:48
Título: Ao vivo: Caravana Requião em Laranjeiras do Sul
Descrição: A Caravana de Requião chega ao município de Laranjeiras do Sul neste 
sexta-feira (27/05). O evento será  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ao-vivo-caravana-requiao-em-laranjeiras-do-
sul/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-27 20:19:42
Título: Quatro biolabs dos EUA operam na Nigéria, de onde veio a varíola dos 
macacos, diz Ministério da Defesa da Rússia
Descrição: Pelo menos quatro laboratórios biológicos controlados pelos EUA 
operam na Nigéria, de onde veio a varíola, disse  Notícias Verdadeiras, o post %
% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/quatro-biolabs-dos-eua-operam-na-nigeria-
de-onde-veio-a-variola-dos-macacos-diz-ministerio-da-defesa-da-russia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-27 10:24:22
Título: Datafolha explica fiasco da Marcha para Jesus em Curitiba com 
participação de Bolsonaro
Descrição: Há uma semana, o presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) participou 
da Marcha para Jesus em Curitiba. Os  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/datafolha-explica-fiasco-da-marcha-para-
jesus-em-curitiba-com-participacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-27 20:00:29
Título: Os Genivaldos de Maceió
Descrição: Mais duas vidas de negros nordestinos interrompidas após abordagens 
da polícia – mas sem câmeras filmando.The post Os Genivaldos de Maceió appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/27/os-genivaldos-de-maceio/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-27 03:00:00
Título: Atlas Selvagem e o antropoceno: vínculo inextricável entre injustiça 
social e destruição ambiental. Entrevista especial com Anna Tsing
Descrição:  
Uma das evidências que indica que a humanidade vive hoje uma nova era geológica,
o antropoceno, é a mudança climática. Alguns cientistas con [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/618973-atlas-selvagem-o-antropoceno-mais-do-que-
humano-entrevista-especial-com-anna-tsing
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-28 03:00:32
Título: Gustavo Poli: Morte e vida genivalda
Descrição: Pareceu uma cena extraída de um filme de ficção pós-apocalíptico. Os 
agentes do estado sem rostos, ocultos atrás de capacetes espelhados, dominando e
punindo o suspeito, empurrando seu corpo para dentro da viatura, sem conseguir 
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incluir as pernas. As pernas, do lado de fora, como se informassem: aqui há um 
homem. E sobre ele o braço da lei empurra essa porta de metal. O que fez ou 
disse esse homem para provocar tamanha ira?
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/gustavo-poli-morte-vida-genivalda-
25519156
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-27 16:55:02
Título: Caso Genivaldo: PRF retirou direitos humanos do curso de formação de 
agentes
Descrição: Programa pedagógico dos novos policiais informa que a disciplina 
'teve a carga horária suprimida. Os encontros presenciais foram suprimidos'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61611283?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-27 00:00:00
Título: Moraes diz que populismo de extrema direita cooptou as redes sociais
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
disse, durante aula da pós-graduação em direito da USP (Universidade de São 
Paulo), que o populismo de extrema direita cooptou as redes sociais com 
discursos antidemocráticos.Leia mais (05/27/2022 - 19h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/moraes-diz-que-populismo-de-extrema-direita-cooptou-as-redes-
sociais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-27 00:00:00
Título: Bolsonaro grava 1ª peça partidária em igreja com mulheres e jovens
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou na manhã desta quinta-feira 
(26) as primeiras inserções da propaganda partidária a que sua sigla, o PL, terá
direito neste período pré-eleitoral.Leia mais (05/27/2022 - 16h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/bolsonaro-grava-1a-peca-partidaria-em-igreja-com-mulheres-e-
jovens.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-05-27 20:41:00
Título: Comissão discute políticas públicas para agricultura familiar e reforma 
agrária
Descrição: Deputado diz que enfraquecimento de programas levou metade da 
população a viver em situação de insegurança alimentar
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/880632-comissao-discute-politicas-
publicas-para-agricultura-familiar-e-reforma-agraria/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-27 23:38:47
Título: “Povo é a voz de Deus e vai tirar Bolsonaro”, diz Lula
Descrição: Durante encontro com lideranças de movimentos sociais nesta sexta-
feira (27), tanto o ex-presidente Lula (PT) quanto seu candidato a vice, Geraldo
Alckmin (PSDB), se pronunciaram sobre a postura adotada por Jair Bolsonaro ao 
lidar com os demais poderes. Lula apontou para o uso eleitoral e midiático dos 
ataques do presidente às instituições. “Não estamos enfrentando [ ]The post 
“Povo é a voz de Deus e vai tirar Bolsonaro”, diz Lula appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/povo-e-a-voz-de-deus-e-vai-
tirar-bolsonaro-diz-lula/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-28 05:38:22
Título: Cidade de Krasny Liman é totalmente libertada dos nacionalistas 
ucranianos, diz MD russo
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Descrição: As Forças Armadas da Rússia e as tropas da República de Donetsk 
libertaram a cidade de Krasny Liman dos nacionalistas ucranianos, informou no 
sábado (28) o representante oficial do Ministério da Defesa russo, o major-
general Igor Konashenkov.
Url :https://br.sputniknews.com/20220528/cidade-de-krasny-liman-e-totalmente-
libertada-dos-nacionalistas-ucranianos-diz-md-russo-22830270.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-28 04:45:21
Título: Líderes da América Latina condenam EUA por excluir países da Cúpula das 
Américas
Descrição: Na conferência ALBA-TCP, oito chefes de Estado e representantes de 
alto escalão pediram uma maior cooperação dentro da comunidade latino-americana 
e caribenha e falaram em nome dos três países excluídos da próxima Cúpula das 
Américas pelo governo dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220528/lideres-da-america-latina-condenam-eua-
por-excluir-paises-da-cupula-das-americas-22830100.html
 
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
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