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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-29 19:48:33
Título: Mortes após chuvas em Pernambuco passam de 80, municípios decretam 
emergência
Descrição: Segundo o governo estadual, há o registro de 79 vítimas das 18h da 
sexta-feira 27 até este domingo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mortes-apos-chuvas-em-
pernambuco-passam-de-80-municipios-decretam-emergencia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-29 13:33:31
Título: Chuvas no Recife: saiba como ajudar as famílias desabrigadas
Descrição: Diversas entidades, coletivos e movimentos estão realizado campanhas 
de arrecadação de alimentos e mantimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/29/chuvas-no-recife-saiba-como-
ajudar-as-familias-desabrigadas

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-30
Título: Fator diesel na equação dos combustíveis
Descrição: Usado para transportar mais de 60% das cargas no país, ele acumula 
alta de 47% nos últimos 12 meses, com efeitos que se espalham por toda a 
economia.
Url : https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/05/30/o-assunto-716-
fator-diesel-na-equacao-dos-combustiveis.ghtml 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-29 16:32:13
Título: Volkswagen é acusada de ‘escravidão’ e ‘tráfico de pessoas’ durante a 
ditadura no Brasil
Descrição: A montadora foi intimada a comparecer em 14 de junho a um tribunal do
Trabalho em Brasília, informam veículos alemães
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/volkswagen-e-acusada-de-
escravidao-e-trafico-de-pessoas-durante-a-ditadura-no-brasil/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-29 18:56:05
Título: Montadora alemã diz que levará a sério denúncia sobre tráfico de pessoas
no Brasil
Descrição: A montadora alemã Volkswagen disse neste domingo (29) que \está 
levando a sério\ a investigação do Ministério Público brasileiro sobre supostas 
violações de direitos humanos no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/20220529/montadora-alema-diz-que-levara-a-serio-
denuncia-sobre-trafico-de-pessoas-no-brasil-22841367.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-29 12:05:48
Título: De olho na caserna: veja um balanço da participação militar na política 
no último mês
Descrição: Boletim traz temas relacionados às forças armadas no Brasil, com 
destaque para a participação na política
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/29/de-olho-na-caserna-veja-um-
balanco-da-participacao-militar-na-politica-no-ultimo-mes

Fonte: G1 – Globo 
Data: 2022-05-29
Título: Gás em viatura: procedimento usado em Sergipe não é caso isolado 
Descrição: Investigação encontrou relatos de 18 casos parecidos com o da morte 
brutal de Genivaldo. Fantástico confirmou nomes dos agentes da PRF. 
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Url : https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/05/29/fantastico-confirma-
nomes-dos-3-prfs-envolvidos-em-acao-que-provocou-o-sufocamento-de-genivaldo-
santos.ghtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-29 16:14:24
Título: PRF muda discurso e diz não compactuar com ação que matou Genivaldo
Descrição: PRF se solidarizou com família da vítima dias depois de dizer que a 
sua agressividade justificou a ação de agentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/29/prf-muda-discurso-e-diz-nao-
compactuar-acao-que-matou-genivaldo

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-27
Título: ONU cobra PF e Ministério Público por investigação da morte de Genivaldo
Descrição: A Organização das Nações Unidas (ONU) cobrou nesta sexta-feira (27) 
das autoridades brasileiras “investigação célere e completa” da morte de 
Genivaldo de Jesus dos Santos. Genivaldo, 38 anos, tinha deficiência e morreu 
após abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Umbaúba, no sul de Sergipe, na 
última quarta-feira (25). Imagens da vítima sendo colocada no porta-malas de uma
viatura chocaram o país. Os agentes policiais ainda lançaram jatos de gás, e 
Genivaldo morreu por asfixia. Para Jan Jarab, chefe da ONU Direitos Humanos na 
América do Sul, é fundamental que as investigações iniciadas pela Polícia 
Federal e o Ministério Público cumpram com as normas internacionais e que os 
agentes responsáveis sejam levados à justiça, garantindo reparação aos 
familiares da vítima.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/onu-cobra-pf-e-
ministerio-publico-por-investigacao-da-morte-de-genivaldo/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Violência policial e banalização da vida se repetem em regiões 
brasileiras durante operações
Descrição: O Brasil acorda no trending topics mundial com episódios absurdos de 
extermínios e abusos em atuação policial. A polícia protagoniza atos de 
violência, tortura, e abuso de autoridade. Estamos atônitos com o caso do 
Genivaldo de Jesus Santos, homem com transtornos mentais, de 38 anos, que foi 
assassinado nesta quarta-feira (25) após uma abordagem de [ ]The post Violência 
policial e banalização da vida se repetem em regiões brasileiras durante 
operações appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/violencia-policial-e-
banalizacao-da-vida-se-repetem-em-regioes-brasileiras-durante-operacoes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-29 15:15:37
Título: Ex-assessor que denunciou vereador Gabriel Monteiro morre em acidente de
carro
Descrição: Vinícius Hayden Witeze é testemunha em processo de cassação de 
mandato de Monteiro em tramitação na Câmara do Rio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/29/ex-assessor-que-denunciou-
vereador-gabriel-monteiro-morre-em-acidente-de-carro

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-27
Título: Bolsonaro desmantela proteção previdenciária e aumenta fila do INSS, revela estudo
Descrição: Os números da própria Previdência revelam que o desmantelamento da 
proteção social é responsabilidade do governo de Jair Bolsonaro (PL), que vem 
aumentando a perversa fila de espera para a concessão de benefícios com decisões
como corte verbas e do quadro de servidores do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Análise feita pela assessoria de Saúde e Previdência da Federação
dos Químicos de São Paulo (Fetquim) a partir dos dados do Anuário Estatístico da
Previdência Social (AEPS) mostra que, em 2010, no governo do ex-presidente Lula 
(PT), o INSS tinha 39.630 servidores. Em 2020, o número despencou para 20.555, 
uma queda de 19.075 servidores (50%). Essa redução prejudica a concessão de 
milhares de benefícios previdenciários e acidentários, como mostra o Boletim 
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Estatístico da Previdência Social (BEPS) de março de 2022 e, consequentemente, 
aumentado a fila de espera do INSS.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-desmantela-protecao-
previdenciaria-e-aumenta-fila-do-inss-revela-estud-f26e 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-30
Título: Levantamento comprova que Bolsonaro não trabalha e enforca dias úteis 
para fazer farra
Descrição: Jair Bolsonaro não trabalha e enforca dias úteis para fazer farra. É 
o que comprova levantamento de sua agenda feito por repórteres da Folha de S. 
Paulo. "Em três anos e cinco meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
aproveitou uma série de feriadões, folgas autoconcedidas e dias de expediente 
normal para converter em lazer ou praticar atividades sem relação exata com o 
cargo que ocupa. Temporadas nos litorais paulista, catarinense e baiano, idas a 
jogos de futebol, 'motociatas', cavalgadas, 'jeguiatas', 'lanchaciata' e afins 
produziram uma profusão de imagens do presidente conduzindo jet skis, motos, 
cavalos, se divertindo em camarotes de estádios de futebol, parques de diversão,
restaurantes ou aproveitando um dia de sol nas praias do litoral brasileiro", 
aponta o texto.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/levantamento-comprova-que-
bolsonaro-nao-trabalha-e-enforca-dias-uteis-para-fazer-farra 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-29
Título: MST realiza mais duas ocupações neste final de semana na Bahia
Descrição: Desde o mês de abril, marcado pelas Jornadas Nacionais em Defesa da 
Reforma Agrária, o MST em todo país e na Bahia vem retomando ocupações de terra 
para fins da democratização fundiária. O mês de maio segue com as ocupações que 
vem acontecendo de forma massiva em diversas regiões da Bahia. Neste sábado 
(28), 178 famílias Sem Terra reocuparam a fazenda Mata Verde, em Guaratinga, no 
extremo sul baiano. Já neste domingo (29), 80 famílias ocuparam área abandonada 
na região do Recôncavo. Ao retornarem ao espaço da Fazenda Mata Ver, em que 
estavam acampadas, as famílias se depararam com um cenário horrível de 
destruição, com barracos queimados e as plantações destruídas.
Url : https://mst.org.br/2022/05/29/mst-realiza-mais-duas-ocupacoes-neste-final-
de-semana-na-bahia/ 

Fonte: Vatican News - Português
Título: Presidência da CNBB saúda os novos cardeais do Brasil
Descrição: A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se alegra com a 
escolha do Santo Padre para que Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus
(AM), e Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília (DF), façam parte do 
Colégio Cardinalício. Saúda os dois novos cardeais brasileiros e roga ao Bom 
Deus para que os cumule das forças necessárias à missão que hoje receberam.     
Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-05/presidencia-da-cnbb-
sauda-os-novos-cardeais-do-brasil.html

Fonte: Viomundo - Brasil
Data: 2022-05-29
Título: Eleição na Colômbia: Gustavo Peto teve 8,5 milhões de votos; no 2º turno, 
enfrentará candidato de extrema direita que se declara seguidor de Hitler
Descrição:  Con más de 8 millones de votos, Petro dobla la votación y se 
enfrenta a un 'outsider' en segunda vuelta". Con más de 8 millones de votos, 
Petro dobla su votación y se enfrenta al "outsider" en la segunda vuelta. El 
progresismo tiene un doble reto por delante: mejorar aún más el voto obtenido y 
convencer al 45% de los votantes, que no fueron a votar, para que lo hagan en 
tres semanas. Es probable que Rodolfo reciba todo el apoyo de la derecha y del 
uribismo en la segunda vuelta, lo que hará que se interrumpa artificialmente el 
deseo de cambio en el país.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/eleicao-na-colombia-gustavo-petro-
teve-85-milhoes-de-votos-no-2o-turno-enfrentara-candidato-de-extrema-direita-
que-se-declara-seguidor-de-hitler-video.html 
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Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-29
Título: Com ampla vantagem Gustavo Petro disputa 2º turno com “Trump colombiano”
Descrição: Com 40,32% dos votos, em 99,99% das urnas apuradas, o candidato de 
esquerda, Gustavo Petro, da Coalização Pacto Histórico, confirmou o favoritismo 
apontado nas pesquisas e ficou em primeiro na eleição presidencial da Colômbia, 
realizada neste domingo (29). Ele vai disputar o segundo turno, no dia 19 de 
junho, com Rodolfo Hernández, da Liga de Governantes Anticorrupção, conhecido 
como “Trump colombiano”, com 28,15%.
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/5/29/com-ampla-vantagem-gustavo-
petro-disputa-2-turno-com-trump-colombiano-118049.html 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-29 14:22:17
Título: Atraídas por recuperação econômica, companhias aéreas internacionais 
querem voltar à Venezuela
Descrição: Empresas da Europa, EUA e América Latina saíram do país após início 
da crise, Avianca e Gol podem retomar voos diretos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/29/atraidas-por-recuperacao-
economica-companhias-aereas-internacionais-querem-voltar-a-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-29 12:02:29
Título: Chacinas, cracolândias e câmara de gás: por que a guerra às drogas 
precisa acabar no Brasil 
Descrição: “A guerra às drogas legitima ações do Estado que seriam 
injustificáveis”, afirma ativista d’A Craco Resiste
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/29/chacinas-cracolandias-e-camara-
de-gas-por-que-a-guerra-as-drogas-precisa-acabar-no-brasil

Fonte: Montedo
Data: 2022-05-29
Título: Exército diz a TCU que prótese peniana mais cara foi por melhor ereção
Descrição: O caso das compras de próteses penianas pelo Exército ganhou mais um 
capítulo. Dois hospitais da Força afirmaram ao Tribunal de Contas da União (TCU)
que compraram R$ 3,5 milhões em próteses penianas infláveis porque são mais 
parecidas com a “ereção fisiológica”. Segundo os militares, as próteses 
maleáveis, 33 vezes mais baratas e autorizadas pelo SUS, fariam o paciente ter 
que “dobrar o pênis para vestir uma roupa”. As informações foram enviadas pelos 
hospitais militares na última semana ao TCU, que apura o uso de dinheiro público
pelo Exército para comprar próteses penianas em 2021. 
Url : https://www.montedo.com.br/2022/05/29/exercito-diz-a-tcu-que-protese-
peniana-mais-cara-foi-por-melhor-erecao/ 

Fonte: Resistir - Portugal
Data: 2022-05-29
Título: A campanha de Zelensky de assassinatos, sequestros e tortura de 
opositores políticos
Descrição: Apesar de dizer que defende a democracia, Volodymyr Zelensky proibiu 
a oposição, ordenou a prisão de rivais e presidiu ao desaparecimento e 
assassinato de dissidentes em todo o país. Zelensky definiu a guerra do seu país
contra a Rússia como uma batalha pela própria democracia. Num discurso 
cuidadosamente coreografado ao Congresso dos EUA em 16 de março, Zelensky 
declarou: “Neste momento, o destino do nosso país está a ser decidido: se os 
ucranianos serão livres, se serão capazes de preservar sua democracia”. Os 
grandes media dos EUA deram cobertura a Zelensky através de uma imprensa 
bajuladora, que conduziu uma campanha para nomeação ao Prémio Nobel da Paz e 
inspirando um extravagante tributo musical a si mesmo e aos militares ucranianos
durante a cerimonia de prémios do Grammy em 3 de abril de 2022. Contudo, os 
media ocidentais olharam para o lado quando Zelensky e altos funcionários do seu
governo aprovaram uma campanha de sequestro, tortura e assassinato de políticos 
ucranianos acusados de colaborar com a Rússia. Vários presidentes de 
municipalidades e outras autoridades foram mortas desde o início da guerra, 
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alegadamente por agentes do Estado, após se envolverem em negociações para a 
redução da escalada de guerra da Rússia. “Há um traidor a menos na Ucrânia”, 
afirmou o assessor do Ministério de Assuntos Internos, Anton Geraschenko, 
apoiando o assassinato de um presidente de câmara acusado de colaborar com a 
Rússia.
Url : https://resistir.info/ucrania/assassinatos.html  
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-29 18:37:12
Título: Zelensky visita o leste da Ucrânia e demite autoridade de segurança
Descrição: O presidente permaneceu na capital Kiev desde que Putin determinou a 
invasão da Ucrânoa, em 24 de fevereiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/zelensky-visita-o-leste-da-ucrania-e-
demite-autoridade-de-seguranca/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-29 17:31:29
Título: Gusttavo Lima deve ficar com R$ 600 mil de cachê por show cancelado em 
Minas
Descrição: O contrato para a apresentação prevê que uma suspensão ou rescisão 
gera 'multa de 50% do valor da nota fiscal faturada', informa jornal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/gusttavo-lima-deve-ficar-com-
r-600-mil-de-cache-por-show-cancelado-em-minas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-29 16:12:54
Título: Cenário da enfermagem em 2022: luta por dignidade salarial e contra 
racismo naturalizado
Descrição: Pesquisa divulgada recentemente expõe realidade inaceitável de 
profissionais negros e negras dentro na enfermagem
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/cenario-da-enfermagem-em-2022-luta-
por-dignidade-salarial-e-contra-racismo-naturalizado/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-29 13:48:33
Título: Datafolha: Maioria diz que economia influencia muito no voto e que a 
situação piorou
Descrição: O impacto da economia no voto é maior entre os homens, os mais jovens
e os mais instruídos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/datafolha-maioria-diz-que-
economia-influencia-muito-no-voto-e-que-a-situacao-piorou/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-29 11:24:37
Título: Rússia fecha o cerco às cidades de Severodonetsk e Lyssychansk, no 
Donbass
Descrição: Tratam-se de cidades-chave que as forças russas e os separatistas 
ucranianos querem cercar como parte de sua estratégia para controlar toda a 
bacia de mineração do Donbass
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-fecha-o-cerco-as-cidades-de-
severodonetsk-e-lyssychansk-no-donbass/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-29 21:33:34
Título: Lula virou no Sul e Bolsonaro pode sofrer goleada na região, diz 
Datafolha
Descrição: ► Pesquisa Datafolha: Lula vence por 57% a 35% na região Sul, com 22 
pontos de vantagem  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-virou-no-sul-e-bolsonaro-pode-sofrer-
goleada-na-regiao-diz-datafolha/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-29 19:59:43

https://resistir.info/ucrania/assassinatos.html
https://www.esmaelmorais.com.br/lula-virou-no-sul-e-bolsonaro-pode-sofrer-goleada-na-regiao-diz-datafolha/
https://www.esmaelmorais.com.br/lula-virou-no-sul-e-bolsonaro-pode-sofrer-goleada-na-regiao-diz-datafolha/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-fecha-o-cerco-as-cidades-de-severodonetsk-e-lyssychansk-no-donbass/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-fecha-o-cerco-as-cidades-de-severodonetsk-e-lyssychansk-no-donbass/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/datafolha-maioria-diz-que-economia-influencia-muito-no-voto-e-que-a-situacao-piorou/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/datafolha-maioria-diz-que-economia-influencia-muito-no-voto-e-que-a-situacao-piorou/
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/cenario-da-enfermagem-em-2022-luta-por-dignidade-salarial-e-contra-racismo-naturalizado/
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/cenario-da-enfermagem-em-2022-luta-por-dignidade-salarial-e-contra-racismo-naturalizado/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/gusttavo-lima-deve-ficar-com-r-600-mil-de-cache-por-show-cancelado-em-minas/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/gusttavo-lima-deve-ficar-com-r-600-mil-de-cache-por-show-cancelado-em-minas/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/zelensky-visita-o-leste-da-ucrania-e-demite-autoridade-de-seguranca/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/zelensky-visita-o-leste-da-ucrania-e-demite-autoridade-de-seguranca/


Título: Haddad continua crescendo em SP, dizem pesquisas internas bolsonaristas
Descrição: O ex-ministro Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo 
pelo PT, continua firme e forte na  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/haddad-continua-crescendo-em-sp-dizem-
pesquisas-internas-bolsonaristas/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-29 00:00:00
Título: Tragédia da fome bolsonarista é uma tragédia feminina
Descrição: Na semana passada, foi publicado um estudo da Fundação Getúlio Vargas
sobre insegurança alimentar no final de 2021 ao redor do mundo.Leia mais 
(05/29/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/05/tragedia-da-fome-bolsonarista-e-uma-
tragedia-feminina.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-05-30 00:00:00
Título: Golpe do emprego no WhatsApp envolve até esquema de pirâmide, saiba 
identificar
Descrição: \Olá, você foi selecionado para um trabalho de meio período online, 
com salário diário de R$ 500 - R$ 1000. Entre em contato comigo pelo link...\ Se
você recebeu uma mensagem similar a esta, prometendo empregos remotos com alta 
remuneração diária, tome cuidado: provavelmente é uma tentativa de golpe.Leia 
mais (05/30/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2022/05/golpe-do-emprego-no-whatsapp-envolve-ate-esquema-de-piramide-
saiba-identificar.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-05-29 00:00:00
Título: Bilionários fazem negociações vertiginosas para fechar um dos maiores 
acordos de tecnologia
Descrição: Para uma transação complexa que teve oito bancos e quatro escritórios
de advocacia listados como consultores, o negócio se resumiu a apenas dois 
indivíduos concordando rapidamente com um dos maiores acordos de tecnologia já 
registrados no mundo.Leia mais (05/29/2022 - 16h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2022/05/bilionarios-fazem-negociacoes-vertiginosas-para-fechar-um-
dos-maiores-acordos-de-tecnologia.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-29 16:56:36
Título: Aliviar a carga mental é urgente para a saúde das mulheres
Descrição: Raissa Rossiter * Grande parte das mulheres, em especial as mães, 
passam o dia, e às vezes até noites em caso de insônia, planejando, organizando,
tomando decisões e se preocupando com assuntos relacionados aos cuidados dos 
filhos e da casa. Mesmo quando seus parceiros ou progenitores “ajudam” e dizem 
compartilhar o trabalho reprodutivo, eles aguardam [ ]The post Aliviar a carga 
mental é urgente para a saúde das mulheres appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/aliviar-a-carga-mental-e-
urgente-para-a-saude-das-mulheres/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-29 16:30:53
Título: Ex-ministro da Defesa afirma: “Tentativa de golpe não duraria 24 horas”
Descrição: Se o presidente Jair Bolsonaro, inconformado com uma eventual derrota
em outubro, ou por qualquer outra razão, tentar dar um golpe, a tentativa não 
durará mais que 24 horas. Essa é a aposta que faz o ex-ministro da Defesa e ex-
presidente da Câmara Aldo Rebelo. Para ele, falta a Bolsonaro o apoio necessário
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para sustentar [ ]The post Ex-ministro da Defesa afirma: “Tentativa de golpe não
duraria 24 horas” appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/ex-ministro-da-defesa-afirma-
tentativa-de-golpe-nao-duraria-24-horas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-30 01:31:10
Título: Sérvia fecha novo contrato de gás com a Rússia
Descrição: Presidente sérvio, Aleksandar Vucic disse neste domingo (29) que 
concordou com um novo contrato de gás de três anos com Moscou.
Url :https://br.sputniknews.com/20220530/servia-fecha-novo-contrato-de-gas-com-
a-russia-22844176.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-29 03:55:35
Título: Irã responde com apreensão de 2 petroleiros gregos ao confisco de 
petróleo iraniano na Grécia
Descrição: Na sexta-feira (27), o governo iraniano anunciou apreensão de dois 
petroleiros gregos no golfo Pérsico em resposta ao confisco de cerca de 700.000 
barris de petróleo iraniano pelas autoridades gregas nesta semana, agindo em 
nome dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220529/ira-responde-com-apreensao-de-2-
petroleiros-gregos-ao-confisco-de-petroleo-iraniano-na-grecia-22836886.html
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