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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 15:36:49
Título: Morre aos 88 anos o ator Milton Gonçalves
Descrição: Segundo os familiares, o ator veio a óbito por volta das 12h30, em
casa, devido a problemas de saúde que enfrentava desde que teve um AVC em 2020
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/morre-aos-88-anos-o-atormilton-goncalves/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-30
Título: Milton Gonçalves ‘voou’ na televisão e combateu o preconceito com a arte
Descrição: O ator Milton Gonçalves morreu nesta segunda-feira (30), aos 88 anos,
após complicações decorrentes de um AVC sofrido em 2020. Sua carreira abrange 65
anos como ator profissional, desde a estreia, em 1957, no Teatro de Arena (na
peça Ratos e Homens, de John Steinbeck). Mas sua trajetória artística inclui
filmes e mais de 40 novelas, desde que passou a fazer parte do elenco da Globo,
nos anos 1960. No cinema, um dos papéis marcantes foi o do operário Bráulio
em Eles não usam black-tie, de 1981, dirigido por Leon Hirszman. O elenco tinha
ainda, entre outros Gianfrancesco Guarnieri (autor da peça original), Fernanda
Montenegro, Bete Mendes, Carlos Alberto Riccelli e Francisco Milani. Ele fez
também um homossexual no filme A Rainha Diaba (1974), com direção de Antonio
Carlos da Fontoura. Milton também sempre procurou defender e abrir espaço para
atores negros. Na política, depois de se aproximar do PCB quando jovem, chegou a
ser candidato a governador do Rio pelo PMDB em 1994. Teve 278 mil votos. Também
tentou ser vice-presidente do Flamengo, seu time do coração.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2022/05/milton-goncalves-vooupreconceito-arte-morte/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-30 00:00:00
Título: Por que os policiais da 'câmara de gás' não foram presos?
Descrição: No artigo a seguir, o advogado Rogério Tadeu Romano, procurador
regional da República aposentado, pergunta: Por que os policiais que
participaram desse crime não foram presos preventivamente? Segundo o
articulista, \a ação policial se revestiu de crime hediondo devendo ser aplicado
o artigo 312 do Código de Processo Penal\.Leia mais (05/30/2022 - 08h05)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/05/por-que-os-policiais-da-camara-de-gasnao-foram-presos.shtml
Fonte: Carta Capital
Data: 2022-05-30
Título: O racismo estrutural e o preconceito como origens da barbárie.
Descrição: Por Milton Rondó. Entretanto, não exime a busca das raízes mais
profundas dos males da sociedade atual; em primeiro lugar, o desrespeito de uma
parte das forças militares a todo e qualquer direito humano. O recente
assassinato de Genivaldo pela Polícia Rodoviária Federal, em uma câmara de gás
improvisada, em Sergipe, inclui-se na extensa lista de violações dos direitos
humanos a que o País assiste atônito e na qual se inclui a chacina da Vila
Cruzeiro, no Rio de Janeiro, ocorrida também na semana passada, em que 23 jovens
foram trucidados pela polícia carioca. As origens dessa barbárie não estão longe
do racismo estrutural e do preconceito com pobres e doentes mentais. Vale
lembrar que, coincidentemente, as primeiras execuções feitas pelo nazismo foram
de doentes mentais, também em câmaras de gás móveis, lá, disfarçadas de
ambulâncias.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-racismo-estrutural-e-opreconceito-como-origens-da-barbarie/

Fonte: Viomundo
Data: 2022-05-30
Título: Paulo Sérgio Pinheiro: “Essas megaoperações criminosas são manobras para desviar o
foco da corrupção, que alimenta membros de aparelhos do Estado”
Descrição: Essas megaoperações criminosas não têm valor como repressão ao
tráfico. São manobras para desviar o foco da sociedade da corrupção, que
alimenta integrantes de forças policiais e de aparelhos do Estado no Brasil.
Durante os dias 24 e 25 de maio, estávamos encerrados no Salão Nobre da
Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, participando da 50ª Sessão do
Tribunal Permanente dos Povos. Examinávamos, entre outros temas, os crimes
contra a humanidade atingindo a população negra, praticados pelo presidente
Bolsonaro e seu governo de extrema direita. Enquanto isso, lá fora, no Rio de
Janeiro, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e outras forças
especiais levavam ao cabo uma operação de doze horas, iniciada na madrugada.
Armaram emboscada contra varejistas de drogas, à guisa de conter o narcotráfico,
na favela Vila Cruzeiro, na região da Penha, no Norte da cidade.
O saldo: 26 execuções, incluídas mortes por bala perdida. Foram os próprios
moradores que recolheram os corpos. Porta-vozes das polícias informaram que a
tal “operação” – uma chacina – foi longamente preparada a fim de reprimir
traficantes. O que se revelou, no entanto, foi (mais) um arroubo de
incompetência das forças públicas, que resultou no extermínio de varejistas do
tráfico – cinco com ficha criminal pregressa e o restante suspeito –, em vez de
uma verdadeira operação de combate ao crime organizado. Evidentemente, várias
mortes foram exibidas como consequência de um confronto “faz de conta”.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/paulo-sergio-pinheiro-essasmegaoperacoes-criminosas-sao-manobras-para-desviar-o-foco-da-corrupcao-quealimenta-membros-de-aparelhos-do-estado.html
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Racismo no Brasil: tragédia pouca é bobagem
Descrição: Violência contra os yanomami, chacina na Vila Cruzeiro, morte por
asfixia em abordagem policial. O racismo segue sendo o sistema de poder que
organiza o Brasil, no qual a vida de não brancos tem pouco ou nenhum valor.
Url :https://www.dw.com/pt-br/racismo-no-brasil-tragédia-pouca-é-bobagem/a61947101?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-30 13:00:00
Título: MEC de Bolsonaro nega Bolsa Permanência a 6 em cada 10 alunos indígenas
e quilombolas
Descrição: Auxílio de R$ 900 por mês permite que essas populações se mantenham
longe dos seus territórios. Falta de bolsas obriga universidades a criar outros
critérios de seleção
Url :https://apublica.org/2022/05/mec-de-bolsonaro-nega-bolsa-permanencia-a-6em-cada-10-alunos-indigenas-e-quilombolas/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-30 00:00:00
Título: Procuradoria no TCU vê indício de crime em compra de trator com verba
para família pobre
Descrição: O Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União)
apontou possível crime de responsabilidade na compra de tratores pelo governo
Jair Bolsonaro (PL) com recursos que deveriam ser usados para amenizar o impacto
da pandemia da Covid-19 para a população pobre.Leia mais (05/30/2022 - 10h14)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/procuradoria-no-tcu-ve-indicio-de-crime-em-compra-de-tratorcom-verba-para-familia-pobre.shtml
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-30
Título: Valor do botijão de gás compromete até 11% da renda dos mais pobres em São Paulo

Descrição: Na Vila Carrão, onde as famílias podem pagar até por R$ 145 pelo gás,
quem vive com meio salário mínimo gasta 24% da renda só com a compra do produto,
segundo estudo do Instituto Pólis. O preço do botijão de gás de cozinha, que
custa em média R$ 112,70 no país, mas pode chegar a R$ 160 em algumas cidades,
chega a comprometer em até 11% a renda das famílias mais pobres da cidade de São
Paulo, segundo um estudo realizado pelo Instituto Pólis, que levantou preços em
337 pontos de revenda da capital. Se o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL)
mudasse a política de Preço de Paridade de Importação (PPI), adotada pela
Petrobras no governo do ilegítimo Michel Temer (MDB), o botijão de gás poderia
custar R$ 60, diz engenheiro da Petrobras.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/valor-do-botijao-de-gas-compromete-ate-11da-renda-dos-mais-pobres-em-sao-paulo-34f9
Fonte: Congresso em Foco
Título: Câmara convoca presidente do Banco Central para debater alta da inflação
Descrição: A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realizará,
nesta terça-feira (31), uma audiência pública com o presidente do Banco Central
(BC), Roberto Campos Neto. O objetivo é debater medidas de combate à inflação e
o aumento das taxas de juros no país. O convite foi feito pelo presidente da
comissão, deputado Silvio [ ]The post Câmara convoca presidente do Banco Central
para debater alta da inflação appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/camara-convocapresidente-do-banco-central-para-debater-alta-da-inflacao/
Fonte: Poder360
Título: Ministério de Minas e Energia recomenda incluir Petrobras no PPI
Descrição: A indicação para o Programa de Parcerias de Investimentos permite
avaliar a desestatização da estatal
Url :https://www.poder360.com.br/governo/ministerio-de-minas-e-energiarecomenda-incluir-petrobras-no-ppi/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-30
Título: “Catástrofes acontecem”, diz Bolsonaro das mortes em PE; Veja 8 frases
de desprezo
Descrição: Presidente fala de forma fria e desumana a cada tragédia enfrentada
pelo país. Confira outras vezes em que o mandatário demonstrou indiferença com
mortes de brasileiros. Depois de dias sem se pronunciar sobre a tragédia das
chuvas que já deixou 91 mortos em Pernambuco, o presidente Jair
Bolsonaro resolveu sobrevoar por algumas horas a Região Metropolitana do Recife,
bem ao estilo que mais aprecia, cercado de militares e numa aeronave da
Aeronáutica. Após a aparição nos céus, o presidente deu uma declaração rodeado
por ministros e figuras que habitualmente o bajulam no Estado, e aproveitou
ainda para fazer jogo político, atacando o governador Paulo Câmara (PSB) e
dizendo “que é preciso arregar as mangas e trabalhar”, justamente no dia em
que veio à tona que chefe do Executivo federal já tirou 15 miniférias em três
anos e gastou R$ 38 milhões no cartão corporativo da Presidência.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/30/catastrofes-acontecem-dizbolsonaro-das-mortes-em-pe-veja-frases-de-desprezo-118096.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 16:41:07
Título: Valor da indenização após incêndio em palafitas do Recife é de R$1.500
Descrição: Valor é o mesmo do cálculo feito em 2013, quando salário mínimo
custava R$ 678 e preço da cesta básica era R$ 298,35
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/valor-da-indenizacao-aposincendio-em-palafitas-do-recife-e-de-r-1-500
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 20:32:08
Título: Pernambuco: chuvas deixam 14 municípios em estado de emergência
Descrição: Já são cerca de 90 mortos e 5 mil desabrigados no estado,
organizações como o MST montaram cozinhas em bairros atingidos

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/pernambuco-chuvas-deixam-14municipios-em-estado-de-emergencia
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-30
Título: Por que o Despejo Zero é urgente nas cidades e no campo?
Descrição: Artigo lembra que meio milhão de pessoas podem ser despejadas a
partir de junho no Brasil. Despejo Zero é um chamado de urgência para um
problema grave no Brasil: morar, trabalhar, se alimentar e viver é um privilégio
de classe. As condições de vida pioraram drasticamente para os mais pobres.
Pesquisa divulgada em 2021 aponta que nos últimos 12 meses, entre os 20% mais
pobres, 75% disse que havia faltado dinheiro para a compra de alimentos, segundo
o Instituto Gallup; E a projeção para inflação de alimentos para 2022, de acordo
com MB Associados, deve chegar a 12%. Em relação à moradia, cerca de 6 milhões
de pessoas estão sem teto, pois o déficit habitacional está em alta, como aponta
o Estudo da Fundação João Pinheiro.
Url : https://mst.org.br/2022/05/30/por-que-o-despejo-zero-e-urgente-nascidades-e-no-campo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 07:38:22
Título: Em um mês acaba a suspensão de remoções no Brasil e 132 mil famílias têm
despejo marcado
Descrição: A Ocupação dos Queixadas, em Cajamar (SP), é uma das tantas que, com
o tempo acabando, lutam para manter a moradia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/em-um-mes-acaba-a-suspensao-deremocoes-no-brasil-e-132-mil-familias-tem-despejo-marcado
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-30 07:13:40
Título: A empresa alemã Volkswagen enfrenta acusações de "escravidão" no Brasil
Descrição: Berlim. O Grupo Volkswagen da Alemanha, o segundo maior fabricante de
automóveis do mundo, enfrenta novas acusações relacionadas à ditadura
brasileira, agora por práticas de "escravidão" entre 1974 e 1986, noticiou a
mídia alemã no domingo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/30/economia/021n1eco?partner=rss
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Volkswagen enfrenta novo processo ligado à ditadura militar no Brasil
Descrição: Mídia alemã destaca investigação sobre práticas de trabalho escravo e
outros abusos em projeto agropecuário da montadora no Pará nos anos 1970 e 1980.
Empreitada era incentivada pelo governo militar.
Url :https://www.dw.com/pt-br/volkswagen-enfrenta-novo-processo-ligado-àditadura-militar-no-brasil/a-61975209?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-30
Título: Volkswagen terá de explicar uso de trabalho escravo durante os anos 1970
e 1980
Descrição: Trabalhadores de estados da região amazônica teriam sido aliciados
por empreiteiros. Denúncia foi feita por Pastoral da Terra. A Volkswagen terá de
dar explicações sobre possível uso de trabalho escravo em fazenda da empresa no
Pará, nos anos 1970 e 1980. O Ministério Público do Trabalho (MPT) convocou a
montadora para uma audiência administrativa em 14 de junho, na sede do órgão, em
Brasília. A Volks é alvo de investigação desde em 2019, A Procuradoria recebeu
documentação com denúncias do padre Ricardo Rezende Figueira, militante dos
direitos humanos e coordenador de um grupo de pesquisa sobre trabalho escravo na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na época dos episódios relatados,
ele coordenava a Comissão Pastoral da Terra na região de Araguaia e Tocantins.
De acordo com a denúncia, os fatos teriam ocorrido na Fazenda Vale do Rio
Cristalino, em Santana do Araguaia, pertencente a uma subsidiária da Volkswagen.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/volkswagen-uso-detrabalho-escravo-anos-1970-1980/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 21:53:14
Título: Pesquisadora critica aumento de militares em cargos civis sob Bolsonaro:
‘Disfunção da democracia’
Descrição: Uma nota técnica do Ipea destaca o esforço do governo para editar
normas que permitem a militarização de cargos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pesquisadora-critica-aumento-demilitares-em-cargos-civis-sob-bolsonaro-disfuncao-da-democracia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 10:50:26
Título: Ronda Política | Enquanto Bolsonaro viaja a lazer, Mourão viaja em
campanha
Descrição: Foram 15 viagens a passeio do presidente em seu governo, Mourão,
desde o início do ano, viajou 19 vezes ao RS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/ronda-politica-enquantobolsonaro-viaja-a-lazer-mourao-viaja-em-campanha
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 04:58:01
Título: Servidores públicos federais fazem ato por reajuste em Brasília
Descrição: Entidades da categoria se reúnem para pedir reposição emergencial de
perdas salariais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/servidores-publicos-federaisfazem-ato-por-reajuste-em-brasilia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 05:39:45
Título: Dia Mundial Sem Tabaco: OMS chama a atenção para os danos do cigarro ao
meio ambiente
Descrição: Além de 8 milhões de mortes anuais, indústria polui com emissão de
carbono, microplásticos e produtos tóxicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/dia-mundial-sem-tabaco-omschama-a-atencao-para-os-danos-do-cigarro-ao-meio-ambiente
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 21:27:21
Título: Indígena que denunciou tortura de servidor da Funai apoia deputado
madeireiro em Rondônia
Descrição: Denúncia expõe ligações entre parlamentar aliado de desmatadores e
liderança indígena de TI afetada por extração ilegal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/indigena-que-denunciou-torturade-servidor-da-funai-apoia-deputado-madeireiro-em-rondonia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 19:45:22
Título: Eleições de 2022 devem definir privatização ou preservação de estatais
Descrição: Empresas públicas estão no centro do debate da pré-campanha
presidencial deste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/eleicoes-de-2022-devem-definirprivatizacao-ou-preservacao-de-estatais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 19:40:32
Título: MG: Mineradoras e órgãos empresariais têm maioria das cadeiras da
sociedade civil no Copam
Descrição: Aparelhamento do conselho em Minas já foi denunciado pelo Ministério
Público, mas segue ignorado pelo governo Zema
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/mineradoras-e-orgaosempresariais-tem-maioria-das-cadeiras-da-sociedade-civil-no-copam
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 16:36:45

Título: Escolas públicas de São Paulo já têm mais de 360 casos de covid
confirmados em maio
Descrição: Número pode ser bem maior, já que levantamento é feito com base em
dados fornecidos pelas próprias instituições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/escolas-publicas-de-sao-pauloja-tem-mais-de-360-casos-de-covid-confirmados-em-maio
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 16:54:07
Título: PRF apreende imagens gravadas por emissora durante operação na Vila
Cruzeiro
Descrição: Segundo o SBT, um agente se apropriou da câmera de um cinegrafista ao
retirá-lo de uma linha de tiro, o equipamento foi devolvido sem o cartão de
memória
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/prf-apreende-imagensgravadas-por-emissora-durante-operacao-na-vila-cruzeiro/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 13:16:17
Título: Policiais militares do Rio de Janeiro começam a usar câmeras nos
uniformes
Descrição: A instalação do equipamento nas fardas dos PMs atrasou duas semanas
por problemas operacionais da empresa responsável
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/policiais-militares-do-rio-dejaneiro-comecam-a-usar-cameras-nos-uniformes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 08:56:52
Título: Com saída de Doria, Lula cresce cinco pontos e vence eleição no 1º
turno, diz pesquisa FSB/BTG
Descrição: Levantamento aponta que ex-presidente tem 14 pontos percentuais de
vantagem em relação a Jair Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/com-saida-de-doria-lula-crescecinco-pontos-e-vence-eleicao-no-1-turno-diz-pesquisa-fsb-btg
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 07:43:24
Título: Marcas lideradas por mulheres buscam reduzir impactos ambientais da
indústria da moda no Ceará
Descrição: Pequenos negócios investem na mudança pelo exemplo com a cultura do
brechó e do reaproveitamento de tecidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/marcas-lideradas-por-mulheresbuscam-reduzir-impactos-ambientais-da-industria-da-moda-no-ceara
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-30 07:39:02
Título: Refinaria privatizada descumpre promessa e mantém navios sem combustível
na Bahia
Descrição: Empresa que comprou Rlam chegou anunciar retomada do abastecimento,
mas isso nunca ocorreu
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/30/refinaria-privatizada-descumprepromessa-e-mantem-navios-sem-combustivel-na-bahia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-31 05:04:18
Título: Como e por que o estupro é utilizado como arma de guerra
Descrição: Apesar de não ser uma recente, a punição da violência sexual em
guerras somente começou a ser analisada após a Segunda Guerra Mundial. Em
entrevista, a especialista em Direito Penal Jessika Aguiar analisa o tema
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/como-e-por-que-o-estupro-e-utilizadocomo-arma-de-guerra/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 21:18:53

Título: Castro chama de ‘vagabundos’ os mortos na Chacina do Jacarezinho
Descrição: Ele defendeu a derrubada de um monumento inaugurado na favela para
homenagear as vítimas da mais letal operação policial do Rio
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/castro-chama-de-vagabundos-osmortos-na-chacina-do-jacarezinho/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 20:37:56
Título: Bolsonaro foge de responsabilidade e culpa estados, pandemia, guerra e
Petrobras pela crise
Descrição: Questionado sobre a liderança de Lula nas pesquisas, o ex-capitão
tentou, como de praxe, deslegitimar os institutos, sem sustentar as alegações
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-foge-deresponsabilidade-e-culpa-estados-pandemia-guerra-e-petrobras-pela-crise/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 19:37:15
Título: Comissão conclui testes com urnas, faz sugestões e destaca ‘maturidade’
do sistema
Descrição: Participaram dos testes, entre outros, pesquisadores e representantes
de MPF, OAB, Congresso Nacional e PF
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/comissao-conclui-testes-com-urnasfaz-sugestoes-e-destaca-maturidade-do-sistema/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 19:25:00
Título: Randolfe: Vitória de Lula no 1º turno isola o discurso golpista de
Bolsonaro
Descrição: 'Bolsonaro sabe a diferença de ele ganhar as eleições. É a diferença
que o separa da prisão', afirmou o senador a CartaCapital
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/randolfe-vitoria-de-lula-no1o-turno-isola-o-discurso-golpista-de-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 18:48:47
Título: Conselho que investiga Gabriel Monteiro vai discutir proteção para
testemunhas
Descrição: Ação acontece após a morte do ex-assessor parlamentar Vinícius Hayden
Witeze no último sábado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/conselho-que-investiga-gabrielmonteiro-vai-discutir-protecao-para-testemunhas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 18:25:42
Título: ‘Não como nem durmo’, diz sobrevivente de fortes chuvas em Pernambuco
Descrição: Maria Lúcia foi evacuada a tempo neste sábado, para evitar ser
soterrada por um deslizamento de terra nessa comunidade do Recife, mas seus
vizinhos não tiveram a mesma sorte
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/nao-como-nem-durmo-dizsobrevivente-de-fortes-chuvas-em-pernambuco/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 18:14:54
Título: Vídeo: Agentes da Guarda Civil agridem homem em Embu das Artes
Descrição: O prefeito disse considerar a abordagem 'irresponsável' e determinou
o afastamento imediato dos agentes das ruas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/video-agentes-da-guardacivil-agridem-homem-em-embu-das-artes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 17:48:15
Título: Fernando Holiday quer suspender cachê de Ludmilla por fazer o ‘L’ em SP
Descrição: A ação também leva a assinatura de Lucas Pavanato, pré-candidato a
deputado estadual pelo Novo

Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fernando-holiday-quersuspender-cache-de-ludmilla-por-fazer-o-l-em-sp2/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 17:01:52
Título: MP de Contas de Minas abre apuração sobre o contrato de Gusttavo Lima
com prefeitura
Descrição: Na semana passada, o MP de Minas Gerais também decidiu instaurar um
procedimento para averiguar as suspeitas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mp-de-contas-de-minas-abreapuracao-sobre-o-contrato-de-gusttavo-lima-com-prefeitura/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 16:12:51
Título: ‘Travesti tem que apanhar’: Mulher trans e namorado são agredidos em
feira agropecuária
Descrição: O caso aconteceu em Franca, no interior de São Paulo. A vereadora
Erika Hilton e o ativista Guilherme da Costa Aguiar apresentaram uma
representação no Ministério Público
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/travesti-tem-que-apanharmulher-trans-e-namorado-sao-agredidos-em-feira-agropecuaria/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-30 16:03:13
Título: Ex-assessor de Gabriel Monteiro morreu por traumatismo craniano, informa
polícia
Descrição: Na semana passada, Vinicius Witeze prestou depoimento contra o
vereador no Conselho de Ética da Câmara Municipal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ex-assessor-de-gabrielmonteiro-morreu-por-traumatismo-craniano-informa-policia/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-30 12:25:53
Título: Paraná Pesquisas: Fernando Haddad lidera disputa em São Paulo
Descrição: O ex-ministro Fernando Haddad, pré-candidato do PT, lidera a disputa
pelo governo de São Paulo. Segundo a Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/parana-pesquisas-fernando-haddad-lideradisputa-em-sao-paulo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-30 12:00:53
Título: Estadão afrouxa a tanga: Lula lidera por 47% a 30% sobre Bolsonaro
Descrição: O Estadão afrouxou a tanga nesta segunda-feira (30/05), embora em
editorial diga que ainda espera o Messias Notícias Verdadeiras, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/estadao-afrouxa-a-tanga-lula-lidera-por-47a-30-sobre-bolsonaro/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-31 09:00:35
Título: Negro, sofredor, homofóbico: 30 minutos de conversa com o motorista do
Uber
Descrição: Até que ponto nossas discussões sobre raça, classe, misoginia etc.
alcançam parcelas pobres e conservadoras?The post Negro, sofredor, homofóbico:
30 minutos de conversa com o motorista do Uber appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/31/negro-sofredor-homofobico-conversamotorista-uber/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-30 05:53:36
Título: Farmacêutica leva pediatras para micareta com mascote, open bar e abadá
para promover remédio

Descrição: Festa realizada pela Mantecorp Farmasa durante congresso de pediatria
escancara 'promiscuidade' das relações entre médicos e a indústria
farmacêutica.The post Farmacêutica leva pediatras para micareta com mascote,
open bar e abadá para promover remédio appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/30/mantecorp-farmasa-alektos-remediopediatras-micareta-abada/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-30 03:00:00
Título: Geleiras dos Andes tropicais encolheram 42% desde 1990. Fenômeno é
gerado pelo \carbono negro\. Entrevista especial com Efrain Turpo
Descrição:
Os dados recentes do MapBiomas, uma rede colaborativa formada por ONGs,
universidades e startups de tecnologia que realiza mapeamentos espaciais e
temporais dos territórios e biomas a fim de mostrar suas transformações e [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619019-geleiras-dos-andes-tropicais-encolheram42-desde-1990-fenomeno-e-gerado-pelo-carbono-negro-entrevista-especial-comefrain-turpo
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-30 03:00:00
Título: \Temos que voltar ao ecocentrismo, ao lugar do qual nunca deveríamos ter
saído.\ Entrevista especial com José María Vigil
Descrição:
Apesar de os dados estatísticos não serem argumentos, como pontuou
http://www.ihu.unisinos.br/618848-pos-teismo-temos-que-voltar-ao-ecocentrismoao-lugar-do-qual-nunca-deveriamos-ter-saido-entrevista-especial-com-jose-mariavigil
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-31 08:24:54
Título: Chuvas no Nordeste afetam mais de 1,2 milhão de pessoas em 6 meses
Descrição: Entidade aponta que muitos dos problemas são resultado da falta de
políticas públicas de habitação, saneamento básico e infraestrutura. Foram 132
mortes na região — a maioria delas ocorreu na última semana em Recife.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61641084?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-30 00:00:00
Título: Datafolha: Aversão a Bolsonaro é dominante entre mulheres pobres e ricas
Descrição: A aversão a Jair Bolsonaro (PL), pelo critério de intenção de voto,
diminui entre homens e mulheres à medida que é maior à renda, mas o presidente
sofre maior resistência entre o eleitorado feminino de todas as classes sociais,
segundo a última pesquisa Datafolha. Homens são o grosso de sua base.Leia mais
(05/30/2022 - 23h01)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/datafolha-aversao-a-bolsonaro-e-dominante-entre-mulherespobres-e-ricas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-30 00:00:00
Título: Veja infografia que mostra a desigualdade entre brancos e negros nas
eleições
Descrição: De acordo com o estudo \Desigualdade Racial nas Eleições
Brasileiras\, candidatos brancos têm pelo menos o dobro de chance de serem
eleitos deputado federal ou estadual na comparação com candidatos negros (pretos
e pardos).Leia mais (05/30/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/veja-infografia-que-mostra-a-desigualdade-entre-brancos-enegros-nas-eleicoes.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-30 00:00:00
Título: Estão nascendo novos líderes, mas falta espaço para negros na política
Descrição: Embora a proporção de negros no Brasil esteja em torno de 56%, sua
participação nas eleições para deputado federal nos anos de 2014 e 2018 não
passou de 40%. Para deputado estadual, o número foi um pouco mais alto e ficou
em torno de 47%.Leia mais (05/30/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/estao-nascendo-novos-lideres-mas-falta-espaco-para-negros-napolitica.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-30 00:00:00
Título: Rede Sustentabilidade aprova apoio a Haddad em São Paulo
Descrição: A Rede Sustentabilidade aprovou o apoio à candidatura de Fernando
Haddad (PT) ao governo de São Paulo condicionada à adoção das propostas
programáticas do partido.Leia mais (05/30/2022 - 08h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/rede-sustentabilidade-aprova-apoio-a-haddad-em-saopaulo.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-31 01:54:26
Título: Regiões de Kherson e Zaporozhie adotam comunicação e Internet da Rússia
Descrição: As regiões de Kherson e Zaporozhie mudaram para Internet e
comunicações móveis russas, disse Oleg Kryuchkov, conselheiro do chefe da
Crimeia em política de informação, à Sputnik, nesta sexta-feira (30).
Url :https://br.sputniknews.com/20220531/regioes-de-kherson-e-zaporozhie-adotamcomunicacao-e-internet-da-russia--22859146.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-30 23:22:48
Título: Rússia forneceu mais de 24 mil toneladas de ajuda humanitária à Ucrânia
Descrição: Desde 2 de março, a Rússia entregou mais de 24 mil de cargas
humanitárias para a Ucrânia, disse o chefe do Centro Nacional de Gerenciamento
de Defesa da Rússia, coronel-general Mikhail Mizintsev, nesta segunda-feira
(30).
Url :https://br.sputniknews.com/20220530/russia-forneceu-mais-de-24-miltoneladas-de-ajuda-humanitaria-a-ucrania-22858800.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-30 21:29:03
Título: Ministra das Relações Exteriores da França diz que é necessário
preservar o diálogo com a Rússia
Descrição: A recém-nomeada ministra das Relações Exteriores da França, Catherine
Colonna, disse nesta segunda-feira (30) que é necessário manter o diálogo com
Moscou para transmitir a posição de seu país, assim como trabalhar em conjunto
em certas questões.
Url :https://br.sputniknews.com/20220530/ministra-das-relacoes-exteriores-dafranca-diz-que-e-necessario-preservar-o-dialogo-com-a-russia-22858483.html
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-coma-russia-22844176.html

