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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 15:38:15
Título: Número de mortos por chuvas em Pernambuco chega a 100 e deve subir 
Descrição: Vítimas de deslizamentos e enxurradas na Região Metropolitana do 
Recife ainda não foram localizadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/numero-de-mortos-por-chuvas-em-
pernambuco-chega-a-100-e-deve-subir

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-31 15:00:00
Título: “Política habitacional e de drenagem urbana não se faz de um dia pro 
outro”, diz urbanista
Descrição: Para o professor da UFMG Roberto Andrés, situações como a de Recife 
tem relação direta com a inação dos governos que precisam repensar as cidades 
para conviver com eventos extremos
Url :https://apublica.org/2022/05/politica-habitacional-e-de-drenagem-urbana-
nao-se-faz-de-um-dia-pro-outro-diz-urbanista/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-31
Título: Aumento de até 40% nos planos de saúde também vai para conta da rejeição
a Bolsonaro
Descrição: A liberação do aumento recorde para as mensalidades dos planos de 
saúde, que dependendo da faixa etária pode chegar a 40% neste ano, deve 
prejudicar não só os beneficiários mas também o pré-candidato à reeleição Jair 
Bolsonaro (PL), colocando em risco um segundo mandato. A avaliação é do 
professor da Faculdade de Medicina da USP, Mário Scheffer, especialista na área 
de saúde privada e autor do blog Política&Saúde, no Estadão. “Enquanto o 
alto preço da gasolina e dos alimentos afeta amplamente a população, há perdas 
de poder aquisitivo com efeito mais localizado. Do cidadão que tem um plano de 
saúde individual ao empregador que concede o benefício aos trabalhadores, é 
geral a indignação contra o reajuste das mensalidades em 2022. Quem fez as 
contas sabe que o aumento pode ser ainda maior do que os já proibitivos 15,5% 
anunciados na semana passada pelo governo”, escreveu Scheffer hoje (31).
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/05/aumento-planos-de-
saude-bolsonaro/ 

Fonte: Poder360
Título: Lula critica banqueiros e juros do cartão de crédito
Descrição: Ex-presidente chama cobranças de “roubo” e “taxa de expropriação do 
salário das pessoas”
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/lula-critica-banqueiros-e-juros-do-
cartao-de-credito/

Fonte: Congresso em Foco
Título: “Subir juros é sempre ruim”, destaca Roberto Campos Neto em audiência na
Câmara
Descrição: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de 
audiência pública na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (31). Campos Neto 
foi convidado pela Comissão de Defesa do Consumidor para debater a alta da 
inflação e a escalada dos juros no país. Em abril, o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a [ ]The post “Subir juros é sempre 
ruim”, destaca Roberto Campos Neto em audiência na Câmara appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/subir-juros-e-
sempre-ruim-destaca-roberto-campos-neto-em-audiencia-na-camara/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2022-05-31 18:11:04
Título: Era ruim e piorou: universitários em Piracicaba ficam sem comida com 
fechamento de cozinha
Descrição: Situação do restaurante no campus da Esalq reflete dilema em terra do
agronegócio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/era-ruim-e-piorou-
universitarios-em-piracicaba-ficam-sem-comida-com-fechamento-de-cozinha

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 11:58:05
Título: Após novos cortes no orçamento, reitora da UnB diz que \situação é 
dramática\
Descrição: Governo Bolsonaro bloqueou mais de 14% dos recursos das instituições 
federais de ensino
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/apos-novos-cortes-no-orcamento-
reitora-da-unb-diz-que-situacao-e-dramatica

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-31
Título: Número de militares com emprego no governo triplica em uma década; só na
Saúde são mais 94% desde 2016
Descrição: O número de militares ocupando cargos e funções civis no governo 
federal aumentou 193% de 2013 a 2021. Ou seja, quase triplicou, segundo nota 
técnica divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O 
documento, “Presença de militares em cargos e funções comissionadas do Executivo
federal”, mostra também aumento 59% no período nesses nesse segmento. Desse 
modo, o estudo indica uma tendência de expansão da ocupação desses postos por 
militares. O Ipea menciona levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) 
segundo o qual havia, em 2020, 6.157 militares no governo. Em 2016 eram 2.957 
(isto é, aumento de 102,22% no número de militares exercendo funções civis na 
Administração Pública Federal). Além disso, o instituto identificou em 2020 
1.969 militares inativos contratados por tempo determinado para atuar no INSS. 
Outro grupo significativo tem 1.249 militares acumulando cargos civis como 
profissionais de saúde no governo, aumento de 94,55% em relação a 2016.  
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/05/militares-governo-
triplicam-desde-2013/   
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 17:59:36
Título: Caso Genivaldo não afeta promoções de diretores da Polícia Rodoviária 
Federal
Descrição: PRF não diz se vai rever decisão de transferir diretores aos EUA, 
tomada antes do assassinato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/caso-genivaldo-nao-afeta-
promocoes-de-diretores-da-policia-rodoviaria-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 17:44:19
Título: Justiça suspende 580 demissões na Caoa Cherry de Jacareí (SP) 
Descrição: Segundo sindicato, trabalhadores foram dispensados por telegrama e e-
mail, em meio a negociações mediadas pelo MPT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/justica-suspende-580-demissoes-
na-caoa-cherry-de-jacarei-sp

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-31
Título: Rejeição a Bolsonaro explode entre as mulheres de todas as classes socais
Descrição: A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro (PL) é maior entre as 
mulheres independentemente da classe social. Elas também lideram os percentuais 
dos eleitores que dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum.
Os dados são da pesquisa Datafolha, que mostrou o ex-presidente Lula (PT) com 
48% das intenções de voto, 54% dos votos válidos, ou seja, pode vencer no 
primeiro turno, e podem ser conferidos na íntegra na reportagem ‘Aversão a 
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Bolsonaro é dominante entre mulheres pobres e ricas’, publicada nesta terça-
feira (31). 
- 60% das mulheres com renda de até dois salários mínimo dizem que não vão votar
em Bolsonaro de jeito nenhum.
- entre as mulheres na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos ou superior a 
cinco salários, o percentual foi o mesmo, 56%.
Na média geral da pesquisa, 49% das mulheres declararam que vão votar em Lula e 
apenas 23% disseram que vão votar Bolsonaro.
Entre o eleitorado com renda de até dois salários ou menos Lula tem 59% dos 
votos entre os homens e 54% entre as mulheres. 
Url : https://www.cut.org.br/noticias/rejeicao-a-bolsonaro-explode-entre-as-
mulheres-de-todas-as-classes-socais-cbca 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-31
Título: Por uma esquerda mais jovem, mais feminina, mais negra, por Emir Sader
Descrição: A política sempre foi uma atividade de homens, adultos e brancos. A 
imagem de um político, de direita, de centro ou de esquerda, reflete esse tipo 
de pessoa. Os presidentes do Brasil, os governadores dos estados, são uma fila 
de homens, adultos e brancos. Os jovens, as mulheres e os negros são os grandes 
ausentes da política brasileira. A situação tem mudado nos últimos tempos, 
conforme eles têm desenvolvido a luta social e construído suas organizações. Os 
movimentos de juventude, de mulheres, de negros (em geral de jovens negros) têm 
sido uma das melhores novidades da luta no Brasil e em outros países da América 
Latina e do mundo. Esse fenômeno tem projetado alguns líderes novos, 
importantes: jovens, mulheres, negros, mas que tem dificuldade de transferir sua
liderança, seu prestigio, para a esfera política. Ainda são minoria as mulheres 
no Congresso. São ainda poucos os jovens eleitos como dirigentes políticos. Os 
negros não conseguem ainda ter representação política na dimensão do peso que 
tem na sociedade.
Url : https://revistaforum.com.br/opiniao/2022/5/29/por-uma-esquerda-mais-jovem-
mais-feminina-mais-negra-por-emir-sader-118039.html 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-31
Título: “Objetivo do governo Bolsonaro é desestruturar a Reforma Agrária”, 
denuncia MST em Coletiva
Descrição: Em um contexto de desastres ambientais, escândalos sobre corrupção e 
o aparelhamento do Estado por parte da gestão de Bolsonaro, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra reafirma que considera a terra como um bem comum,
assim como os outros bens da natureza como a água, ar, sol e florestas.
Neste sentido, o MST articulou nesta terça-feira (31) uma coletiva de imprensa 
no Distrito Federal, em Brasília, com o objetivo de tornar público as denúncias 
sobre o desmonte da Reforma Agrária no Brasil frente à atual conjuntura política
e a falácia do modelo de titulação do Bolsonaro, no contexto de combater a ideia
de que estes bens se tornem mercadoria ou sejam privatizados por grupos 
privados, empresas, políticos e governos, a serviço do lucro e da destruição, 
como vem fazendo o governo Bolsonaro. Atualmente, estima-se que mais de 90 mil 
famílias que necessitam de terra em todo Brasil. Ao invés de assentar estas 
famílias, Bolsonaro fez questão de paralisar a tramitação de 413 processos de 
desapropriação que estavam em andamento. Além disso, o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) abandonou mais de 187 processos 
autorizados pelo poder judiciário para imissão de posse.
Url : https://mst.org.br/2022/05/31/objetivo-do-governo-bolsonaro-e-
desestruturar-a-reforma-agraria-denuncia-mst-em-coletiva/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 17:07:47
Título: Relatório revela poder da indústria europeia de agrotóxicos na política 
brasileira
Descrição: Setor influencia decisões e atua para estimular o afrouxamento de 
leis contra venenos agrícolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/relatorio-revela-poder-da-
industria-europeia-de-agrotoxicos-na-politica-brasileira
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Fonte: Pravda  - Rússia
Data: 2022-05-31
Título: No outono, os ucranianos entenderão que os dardos são não comestíveis, 
mas será tarde demais.
Descrição: ...Os analistas do perfil do portal ucraniano "APK-Inform" não 
fornecem dados tão otimistas. Especialistas apontam que em mais de nove regiões 
da Ucrânia (Chernihiv, Sumy, Kyiv, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporozhye, 
Kherson e Nikolaev) a semeadura é muito perigosa, em mais três (Zhytomyr, 
Poltava e Dnepropetrovsk) - parcialmente arriscada. E, como resultado, eles 
esperam uma diminuição não apenas nas áreas semeadas, mas também na 
produtividade. "Estimamos o volume total da produção de grãos e oleaginosas em 
2022 em 53,3 milhões de toneladas, 51% menos do que o recorde da safra anterior.
Ao mesmo tempo, a colheita de cereais poderia ser a menor em 15 anos, e a 
colheita de oleaginosas na última década", dizem eles. A imprensa ocidental já 
está anunciando a chegada da fome global no outono. Ao mesmo tempo, The Times 
observa que "a Rússia está assumindo o controle do mercado mundial de grãos" e 
prevê um aumento de 50 por cento nas exportações agrícolas russas até 2024. A 
publicação considera que esta meta é bastante alcançável. Dado o crescimento dos
preços mundiais dos alimentos e a boa colheita esperada na Rússia, as receitas 
de sua venda também aumentarão consideravelmente. E seria do interesse da 
Ucrânia manter seus suprimentos e tentar fornecer alimentos pelo menos para seus
próprios cidadãos. Caso contrário, dados os apetites brutais de seus parceiros 
ocidentais, no outono os ucranianos começarão a entender que pagar por lanças 
com grãos não é uma boa idéia. Esses pedaços de ferro são não comestíveis, e nem
mesmo os sucessos dos agricultores da região de Poltava podem salvar a situação.
Url : https://www.pravda.ru/world/1714071-posevnaja_na_ukraine/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 19:26:12
Título: Petroleiros convocam ato contra a privatização da Petrobras no Rio de 
Janeiro
Descrição: FNP e FUP farão protesto conjunto na quinta-feira (2) em frente a 
sede da estatal, no Rio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/petroleiros-convocam-ato-contra-
a-privatizacao-da-petrobras-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 16:59:36
Título: Na Bahia, professores indígenas recebem remuneração inferior aos demais 
da rede pública 
Descrição: As demandas dos docentes estão na Casa Civil aguardando a aprovação 
do governador Rui Costa (PT)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/na-bahia-professores-indigenas-
recebem-remuneracao-inferior-aos-demais-da-rede-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 16:25:41
Título: \Querido Lula\: evento marca lançamento de livro com cartas recebidas 
por ele na cadeia
Descrição: Artistas fazem espetáculo de música e teatro com presença do petista 
em teatro de São Paulo nesta terça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/querido-lula-evento-marca-
lancamento-de-livro-com-cartas-recebidas-por-ele-na-cadeia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 15:14:51
Título: Do \tororó\ de Anitta ao choro de Gustavo Lima: entenda a \CPI do 
Sertanejo\
Descrição: Crítica de Zé Neto à cantora pop deu início a turbilhão nas redes 
sociais, Ministério Público investiga shows de Lima
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/do-tororo-de-anitta-ao-choro-de-
gustavo-lima-entenda-a-cpi-do-sertanejo
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 14:55:58
Título: Dieese: apenas 8% dos trabalhadores conseguiram reajuste acima da 
inflação em abril 
Descrição: Resultado é o pior de 2022 e o segundo pior dos últimos 15 meses, 
período em que a média dos reajustes foi negativa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/dieese-apenas-8-dos-
trabalhadores-conseguiram-reajuste-acima-da-inflacao-em-abril
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 14:48:05
Título: Fundo Brasil abre inscrições para apoiar coletivos populares liderados 
por pessoas negras
Descrição: Edital  disponível até 8 de julho vai contemplar ao menos 20 grupos 
que atuam na defesa dos direitos da população negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/fundo-brasil-abre-inscricoes-
para-apoiar-coletivos-populares-liderados-por-pessoas-negras

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-31 09:28:52
Título: Federação Palestina presta solidariedade a professor que teve artigo 
retirado de site
Descrição: Também colunista do Brasil de Fato RS, texto foi retirado de site da 
Unisinos após pressões de entidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/31/federacao-palestina-presta-
solidariedade-a-professor-teve-artigo-retirado-de-site-da-unisinos
 
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-federais-
fazem-ato-por-reajuste-em-brasilia
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-31 21:45:09
Título: Barroso livra Guedes de depor à PF em inquérito que investiga Renan 
Calheiros
Descrição: No despacho, o ministro faz uma ressalva que permite a renovação do 
convite para a oitiva, caso haja 'justo motivo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/barroso-livra-guedes-de-depor-a-
pf-em-inquerito-que-investiga-renan-calheiros/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-31 20:25:48
Título: Movimentos acusam GCM de forjar porte de droga durante abordagem em SP
Descrição: 'O vídeo deixa clara a inadequação da abordagem e, mais grave, a 
forma como foi plantada a droga', disse a CartaCapital o padre Júlio Lancelotti
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/movimentos-acusam-gcm-de-forjar-
porte-de-droga-durante-abordagem-em-sp/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-31 19:15:32
Título: Lenio Streck: Apesar do que alega Ciro, Lula foi inocentado e pode 
processar quem diz o contrário
Descrição: 'Deltan tem uma série de pendências judiciais. Lula não tem nenhuma. 
Entre ele e Lula, Lula dá de dez', afirmou ainda o jurista a CartaCapital
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lenio-streck-apesar-do-que-
alega-ciro-lula-foi-inocentado-e-pode-processar-quem-diz-o-contrario/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-31 16:49:58
Título: Rússia corta fornecimento de gás à Holanda
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Descrição: Companhia russa Gazprom anuncia interrupção total do envio de gás 
natural após operadora holandesa se recusar a pagar pelo combustível em rublos
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-corta-fornecimento-de-gas-a-
holanda/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-31 16:11:09
Título: Casos de Covid-19 triplicam nas escolas estaduais de São Paulo, aponta 
sindicato
Descrição: O levantamento parcial feito pela Apeoesp registrou 520 casos nas 
instituições, a maioria acomete os professores da rede
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/casos-de-covid-19-triplicam-nas-
escolas-estaduais-de-sao-paulo-aponta-sindicato/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-31 15:52:37
Título: Bolsonaro anda de moto sem capacete, mas não é parado pela Polícia em 
Goiás
Descrição: O ex-capitão dividiu o veículo com o deputado Major Vitor Hugo (PL-
GO), em Jataí
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-anda-de-moto-sem-
capacete-mas-nao-e-parado-pela-policia-em-goias/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-31 15:15:57
Título: Entenda os riscos de investir o saldo do FGTS na privatização da 
Eletrobras
Descrição: Antes da rentabilidade em um período, precisamos considerar o tamanho
do risco assumido
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/vale-a-pena-investir-o-saldo-do-
fgts-na-privatizacao-da-eletrobras-entenda-os-riscos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-31 12:49:04
Título: Fachin: Comunidade internacional deve estar alerta contra ‘acusações 
levianas’ à eleição
Descrição: Em meio a ataques de Bolsonaro, o presidente do TSE reforçou que o 
sistema de votação 'é totalmente auditável, com várias entidades fiscalizadoras'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fachin-comunidade-internacional-
deve-estar-alerta-contra-acusacoes-levianas-a-eleicao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-01 00:30:30
Título: Lula irá a debates no primeiro turno enquanto Bolsonaro fugirá dos 
confrontos
Descrição: Enquanto o presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) diz que não 
participará de debates no primeiro turno, o  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-ira-a-debates-no-primeiro-turno-
enquanto-bolsonaro-fugira-dos-confrontos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-31 23:45:59
Título: Bolsonaro e Ratinho Junior podem “arregar” e “afrouxar o sutiã” no 
primeiro turno
Descrição: A maioria dos adjetivos ao presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) é 
impublicável após, nesta terça (31/05), ele  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-e-ratinho-junior-podem-arregar-e-
afrouxar-o-sutia-no-primeiro-turno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-31 21:58:21
Título: À espera do “Messias”, Estadão divulga mapa favorável a Lula
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Descrição: O Estadão, enquanto espera Messias, divulgou nesta terça-feira 
(31/05) um mapa sobre a disputa presidencial. A princípio,  Notícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/a-espera-do-messias-estadao-divulga-mapa-
favoravel-a-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-31 17:53:35
Título: Lula diz que quer ser presidente de um movimento pela democracia e 
contra pobreza
Descrição: ► Ex-presidente diz em entrevista que Alckmin vai ajudá-lo a 
recuperar o país e lembra que já  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-diz-que-quer-ser-presidente-de-um-
movimento-pela-democracia-e-contra-pobreza/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-01 00:00:00
Título: Denúncia contra deputado bolsonarista aguarda julgamento no STF há quase
2 anos
Descrição: Sob a relatoria do ministro Kassio Nunes Marques, a denúncia da PGR 
(Procuradoria-Geral da República) contra o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) está
há quase dois anos sem julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal). O 
parlamentar é um dos vice-líderes do governo na Câmara.Leia mais (06/01/2022 - 
04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/denuncia-contra-deputado-bolsonarista-aguarda-julgamento-no-
stf-ha-quase-2-anos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-01 00:00:00
Título: Fake news bolsonaristas nas igrejas são 'coisa do diabo', diz pastor
Descrição: Não são só os \pastores falastrões\, não. Tem muito líder evangélico 
sério cooptado pela rede de fake news que ajudou a emplacar Jair Bolsonaro (PL) 
em 2018 e que fará de tudo para reelegê-lo em 2022.Leia mais (06/01/2022 - 
04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/fake-news-bolsonaristas-nas-igrejas-sao-coisa-do-diabo-diz-
pastor.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-31 00:00:00
Título: Coalizão Negra se prepara para lançar mais de 50 pré-candidaturas nas 
eleições deste ano
Descrição: A Coalizão Negra por Direitos se prepara para lançar, no dia 6 de 
junho, mais de 50 pré-candidaturas para o Congresso Nacional e para assembleias 
estaduais ligadas ao movimento negro. A iniciativa, nomeada como Quilombo nos 
Parlamentos, é suprapartidária e reúne filiados de partidos como PT, PSOL, PC do
B, PSB, PDT e Rede. Seu lançamento será realizado na Ocupação 9 de Julho, na 
capital paulista.Leia mais (05/31/2022 - 21h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/coalizao-negra-se-prepara-para-lancar-mais-
de-50-pre-candidaturas-nas-eleicoes-deste-ano.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-31 00:00:00
Título: Vereadoras trans sob ameaça têm proteção oficial tímida e pressão pelo 
'deixa disso'
Descrição: As Câmaras municipais com vereadoras trans que sofreram ataques ou 
ameaças afirmam que providenciaram ações de segurança ou buscam implementá-
las.Leia mais (05/31/2022 - 12h20)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/vereadoras-trans-sob-ameaca-tem-protecao-oficial-timida-e-
pressao-pelo-deixa-disso.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-01 00:15:00
Título: Especialistas apontam riscos para segurança alimentar com guerra entre 
Rússia e Ucrânia
Descrição: Principal exportador de fertilizantes para o Brasil, a Rússia sofreu 
sanções comerciais de países no ocidente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/881871-especialistas-apontam-riscos-
para-seguranca-alimentar-com-guerra-entre-russia-e-ucrania/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-01 00:13:00
Título: Aprovada urgência para projeto que prevê transparência sobre composição 
de preços da Petrobras
Descrição: Pelo texto, serão levados em conta os custos de produção e refino em 
moeda nacional acrescidos de um índice de lucro
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/881841-aprovada-urgencia-para-projeto-
que-preve-transparencia-sobre-composicao-de-precos-da-petrobras/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-01 01:47:40
Título: Bolsonaro sanciona lei que permite aumento de gastos de publicidade em 
ano eleitoral
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta terça-feira (31), a nova
lei que permite ao gestor público gastar mais com despesas em publicidade 
oficial em ano eleitoral. Com a nova lei, o limite de gastos será de seis vezes 
a média mensal dos valores gastos nos últimos três anos. A legislação atual diz 
que os gastos [ ]The post Bolsonaro sanciona lei que permite aumento de gastos 
de publicidade em ano eleitoral appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/bolsonaro-
sanciona-lei-que-turbina-gastos-de-publicidade-em-ano-eleitoral/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-31 17:26:41
Título: 'Povo armado jamais será escravizado'? 7 em cada 10 brasileiros rejeitam
frase, diz Datafolha
Descrição: Segundo um levantamento do Datafolha divulgado nesta terça-feira 
(31), sete em cada dez brasileiros discordam de frases favoráveis ao armamento 
da população.
Url :https://br.sputniknews.com/20220531/povo-armado-jamais-sera-escravizado-7-
em-cada-10-brasileiros-rejeitam-frase-diz-datafolha-22868613.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-31 16:28:39
Título: Tiroteio em escola de Nova Orleans deixa 1 pessoa morta e 2 feridos, 
atirador é preso
Descrição: Um ataque a tiros durante uma cerimônia de formatura na escola de 
ensino médio Morris Jeff, em Nova Orleans, na Louisiana, nos Estados Unidos, 
deixou ao menos uma pessoa morta e outras duas feridas, segundo a emissora 
norte-americana Fox 8 News, nesta terça-feira (31).
Url :https://br.sputniknews.com/20220531/tiroteio-escola-nova-orleans-atirador-
preso-22867679.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-31 15:41:22
Título: Portugal confirma 100 casos de varíola dos macacos: 'Maioria tem menos 
de 40 anos'
Descrição: Portugal ultrapassou a marca de 100 pessoas infectadas com a varíola 
dos macacos, informou a Direção-Geral da Saúde do país (DGS) nesta terça-feira 
(31).
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Url :https://br.sputniknews.com/20220531/portugal-confirma-100-casos-de-variola-
dos-macacos-maioria-tem-menos-de-40-anos-22867315.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-31 14:53:39
Título: 'Vai quebrar todos nós', diz ex-ministro grego sobre embargo ao petróleo
russo
Descrição: O ex-ministro da Defesa Nacional da Grécia Panos Kammenos criticou a 
decisão da União Europeia (UE) de restringir importações de petróleo da Rússia, 
anunciada na segunda-feira (30).
Url :https://br.sputniknews.com/20220531/vai-quebrar-todos-nos-diz-ex-ministro-
grego-sobre-embargo-ao-petroleo-russo-22866554.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-31 07:03:28
Título: Lavrov: Moscou fez tudo para resolver crise alimentar, Ocidente barra 
entrada de nossos navios
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Rússia culpou as minas 
colocadas por Kiev perto dos portos pela impossibilidade de Moscou de assegurar 
a passagem de navios carregando grãos para fora do mar Negro.
Url :https://br.sputniknews.com/20220531/russia-navios-alimentares-ocidente-
22860541.html
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