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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 16:12:25
Título: Maioria muda hábitos de consumo, aposta em alta dos preços e tem medo de
gastar, aponta estudo
Descrição: Um levantamento do Proteste detalha as mudanças no comportamento do
consumidor ante a crise econômica
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/maioria-muda-habitos-de-consumoaposta-em-alta-dos-precos-e-tem-medo-de-gastar-aponta-estudo/
Fonte: UOL
Data: 2022-06-02
Título: Botijão de gás consome até 13% do salário mínimo, maior nível em 16
anos.
Descrição: Quem ganhou um salário mínimo (R$ 1.212) em maio teve que comprometer
até 13,2% de sua renda mensal para comprar um botijão de gás de 13 kg, cujo
preço máximo está em R$ 160 desde março.
Url : https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/06/02/preco-do-botijaode-gas-em-relacao-ao-salario-minimo.htm
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-01 21:03:28
Título: Aneel reconhece que privatização da Eletrobras aumentará preços da
energia
Descrição: Em audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
dos Deputados, nesta quarta-feira (1º), o superintendente de Gestão Tarifária da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Davi Antunes Lima, afirmou que a
privatização da Eletrobras trará um aumento na conta de energia para o
consumidor. O conteúdo deste texto foi publicado antes no Congresso [ ]The post
Aneel reconhece que privatização da Eletrobras aumentará preços da energia
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/aneel-reconheceque-privatizacao-da-eletrobras-aumentara-precos-da-energia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 22:19:46
Título: Lula projeta ‘um Estado forte’ e manda ‘recado’ a interessados em
privatizações
Descrição: O petista reforçou que Bolsonaro não pode negar a responsabilidade
pela inflação: 'É por causa da guerra? Eu vou dizer: é por falta de vergonha'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-projeta-um-estado-forte-emanda-recado-a-interessados-em-privatizacoes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 20:03:42
Título: Mineradora que quer explorar terras indígenas no Brasil confessa esquema
mundial de corrupção
Descrição: Glencore pagou propina a funcionários da Petrobras em troca de
vantagens na compra e venda de petróleo da estatal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/mineradora-que-quer-explorarterras-indigenas-no-brasil-confessa-esquema-mundial-de-corrupcao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 17:21:49
Título: Exclusivo: Eduardo Bolsonaro se reuniu com empresa de programa espião
nos Emirados Árabes
Descrição: Governo decretou sigilo em atas e listas de presenças de grupo de
trabalho com Grupo Edge, da plataforma DarkMatter
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/exclusivo-eduardo-bolsonaro-sereuniu-com-empresa-de-programa-espiao-nos-emirados-arabes

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-01 22:24:59
Título: Flávio Bolsonaro diz que mansão de R$ 6 milhões foi paga com renda de
advogado
Descrição: O filho zero um do presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio
Bolsonaro (PL-RJ) afirmou à Justiça que a compra da mansão avaliada em R$ 6
milhões de reais, comprada em março de 2021, em uma área nobre de Brasília está
relacionada à sua renda como advogado. Segundo informações do jornal Folha de S.
Paulo, o parlamentar [ ]The post Flávio Bolsonaro diz que mansão de R$ 6 milhões
foi paga com renda de advogado appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/flaviobolsonaro-diz-que-mansao-de-r-6-milhoes-foi-paga-com-renda-de-advogado/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 06:19:24
Título: Gasto quase triplica, e Bolsonaro terminará mandato com R$ 93 bilhões em
emendas parlamentares
Descrição: Levantamento com dados do Siga Brasil aponta que despesa média anual
com emendas chegou a R$ 27 bilhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/gasto-quase-triplica-ebolsonaro-terminara-mandato-com-r-93-bilhoes-em-emendas-parlamentares
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-01
Título: Covid-19 chega a 60% dos casos de Síndrome Respiratória Grave. E a 90%
das mortes
Descrição: Média móvel de casos de covid-19 está em 30.488, crescimento de 103%
em um mês. Capital paulista também volta a recomendar máscara. O novo boletim
Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta quarta-feira
(1°) mostra que a covid-19 já responde por 59,6% dos casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com diagnóstico positivo para algum tipo de
vírus respiratório. Assim, os pesquisadores alertam para tendência de aumento
dos casos da doença nas últimas quatro semanas. É a terceira semana consecutiva
que a covid-19 predomina entre os casos de SRAG. Entre os pacientes que morreram
em decorrência da síndrome, 91,1% testaram positivo para covid-19.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/06/covid-19-60dos-casos-de-srag/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-01 09:00:00
Título: Quem é um dos dez suspeitos de queimar casas e ameaçar agricultores no
Pará
Descrição: Documento foi encontrado em caminhonete abandonada antes da fuga na
região de Anapu, homem teve registro de arma emitido em abril
Url :https://apublica.org/2022/06/quem-e-um-dos-dez-suspeitos-de-queimar-casase-ameacar-agricultores-no-para/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Amazônia tem maior número de incêndios em maio desde 2004
Descrição: De acordo com dados do Inpe, maior floresta tropical do mundo teve
2.287 focos de incêndio em maio, o maior número para o mês em 18 anos.
Url :https://www.dw.com/pt-br/amazônia-tem-maior-número-de-incêndios-em-maiodesde-2004/a-62003336?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-01 21:26:46
Título: Rede aciona STF contra reajuste nos planos de saúde
Descrição: A Rede Sustentabilidade protocolou, nesta quarta-feira (1º), uma
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) contra os reajustes
nos preços dos planos de saúde. Na última quinta-feira (26), a Agência Nacional
de Saúde (ANS) anunciou que os planos de saúde individuais ou familiares
poderiam sofrer reajustes de até 15,5% em 2022. Foi o maior aumento [ ]The post

Rede aciona STF contra reajuste nos planos de saúde appeared first on Congresso
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/rede-aciona-stfcontra-reajuste-nos-planos-de-saude/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Volkswagen: pois eles sabiam o que estavam fazendo
Descrição: Após 50 anos, a montadora alemã será responsabilizada pelas condições
de trabalho desumanas numa fazenda da Amazônia. Embora o atraso seja enorme, é
melhor do que nada, afirma o colunista Alexander Busch.
Url :https://www.dw.com/pt-br/volkswagen-pois-eles-sabiam-o-que-estavamfazendo/a-62001137?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-01 00:00:00
Título: Erundina e Adriano Diogo participarão do seminário 'Ditadura Nunca
Mais!' na PUC-SP
Descrição: A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) e o ex-deputado estadual
Adriano Diogo, que presidiu a Comissão da Verdade do estado de São Paulo Rubens
Paiva, participarão na quinta-feira (2) do seminário \Ditadura Nunca Mais!\, na
PUC (Pontifícia Universidade Católica) São Paulo, na capital paulista.Leia mais
(06/01/2022 - 17h38)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/erundina-e-adriano-diogo-participarao-doseminario-ditadura-nunca-mais-na-puc-sp.shtml
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-01
Título: Policiais da reserva do Rio de Janeiro receberão armas gratuitas do
estado
Descrição: O governo do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial desta quartafeira (1º), uma nova resolução permitirá que policiais militares da reserva
remunerada requisitem o acautelamento de arma de fogo pertencente ao Estado do
Rio. A informação é da jornalista Berenice Seara, no Extra. A Polícia Militar
fluminense conta hoje com cerca de dez mil veteranos na reserva remunerada, e
eles poderão pedir as armas nos batalhões mais próximos de suas residências.
Cada um poderá receber uma pistola, até três carregadores e, no mínimo, 50
munições.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/policiais-da-reserva-do-riode-janeiro-receberao-armas-gratuitas-do-estado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 14:18:30
Título: Comissão do Senado irá a Sergipe investigar \câmara de gás\, caso não
foi único
Descrição: Levantamento mostra que polícias de pelo menos 10 estados e o DF são
acusados de práticas semelhantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/comissao-do-senado-ira-asergipe-investigar-camara-de-gas-caso-nao-foi-unico
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 07:33:20
Título: Após caso Genivaldo, movimento negro reforça pedido para fechamento de
curso Alfacon
Descrição: Instrutores de curso preparatório para policiais aparecem em vídeos
estimulando técnicas de tortura em pessoas detidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/apos-caso-genivaldo-movimentonegro-reforca-pedido-para-fechamento-de-curso-alfacon
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 10:55:12
Título: MST já retomou ocupações de terra em 28 áreas este ano

Descrição: Balanço foi divulgado pelo movimento popular após período de
quarentena
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/mst-ja-retomou-ocupacoes-deterra-em-28-areas-este-ano
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 14:32:49
Título: Motoristas de ônibus de São Paulo aprovam greve para a próxima segundafeira
Descrição: Decisão foi tomada em assembleias na madrugada desta quarta,
profissionais pedem reajuste salarial que cubra a inflação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/motoristas-de-onibus-de-saopaulo-aprovam-paralisacao-na-proxima-segunda-feira
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-01
Título: Toyota confirma fechamento da fábrica de São Bernardo, depois de 60 anos
Descrição: Apesar dos esforços dos metalúrgicos, que chegaram a apresentar uma
proposta para os próximos três anos, empresa se manteve irredutível. Após quase
dois meses de negociações e tentativas, a Toyota confirmou ao Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC (SMABC) que irá fechar sua unidade em São Bernardo do Campo.
É não apenas a primeira fábrica da empresa no Brasil, inaugurada em 1962, mas a
primeira linha de montagem construída fora do Japão. Essa unidade tem
aproximadamente 580 funcionários.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/toyota-confirma-fechamento-da-fabrica-desao-bernardo-depois-de-60-anos-d7d0
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-01
Título: Justiça condena Banco do Brasil por coagir empregados a desistir de
ações trabalhistas
Descrição: A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou o
Banco do Brasil a pagar indenização por dano moral coletivo. De acordo com o
Ministério Público do Trabalho (MPT) no Distrito Federal, o BB coagia empregados
para desistir de abrir ações trabalhistas ou tendo o sindicato da categoria como
substituto processual. E a ameaçava com demissão ou “descomissionamento”.
O TST atendeu a um recurso do MPT, depois de a 12ª Vara do Trabalho considerar
indevido o pagamento. Segundo o relator, ministro Hugo Carlos Scheuermann, “a
conduta empresarial de coagir seus empregados a fim de que não ingressem com
ações trabalhistas, nem mesmo por meio de seus sindicatos, não atinge apenas a
esfera individual dos trabalhadores diretamente afetados, causando também
intolerável desrespeito à liberdade de ação e de associação dos trabalhadores”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2022/06/tst-banco-do-brasilcondenado-coagir-empregados/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 10:19:11
Título: Exposição exibe cartas inéditas envolvendo prisão política de dirigente
do MST
Descrição: “Memória e resistência: cartas da terra” está em exibição na Casa
Liberté, em Goiânia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/exposicao-exibe-cartas-ineditasenvolvendo-prisao-politica-de-dirigente-do-mst
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 19:51:40
Título: TCU aprova leilão de Congonhas e outros 14 aeroportos, leilões devem
acontecer ainda este ano
Descrição: Autorização do Tribunal de Contas da União era o último obstáculo
para concessão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/tcu-aprova-leilao-de-congonhase-outros-14-aeroportos-leiloes-devem-acontecer-ainda-este-ano
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes

Data: 2022-06-02 05:34:25
Título: Chefe do maior banco nos EUA alerta sobre chegada do 'furacão' econômico
no país
Descrição: O diretor-executivo da corporação financeira JP Morgan, Jamie Dimon,
avisou sobre o \furacão\ econômico no horizonte.
Url :https://br.sputniknews.com/20220602/chefe-do-maior-banco-nos-eua-alertasobre-chegada-do-furacao-economico-no-pais-22885325.html
Fonte: RIA – Novosti - Rússia
Data: 2022-06-02
Título: Secretário-Geral da Interpol fala sobre os perigos do fornecimento de
armas à Ucrânia
Descrição: O Secretário Geral da Interpol, Jürgen Stock, diz que as armas
enviadas do Ocidente para a Ucrânia irão parar nas mãos de criminosos Uma
proporção significativa das armas fornecidas ao regime de Kiev pelos países
ocidentais irá, sem dúvida, parar nas mãos do crime organizado, disse o
Secretário Geral da Interpol, Jürgen Stock. Em sua opinião, o armamento da
Ucrânia levará a um aumento na circulação ilegal de armas, especialmente armas
pequenas. "Nós o vimos na região dos Balcãs. Temos visto isso nos teatros
militares da África, onde, é claro, grupos do crime organizado tentam usar essa
situação caótica, a disponibilidade de armas e até mesmo as armas usadas pelos
militares", lembrou ele. Os Estados que fornecem Kiev devem combinar bancos de
dados para controlar o movimento de armas, disse o secretário geral da
organização policial internacional. "Temos que fazer uso intensivo dos bancos de
dados existentes que podem ajudar a rastrear armas, por exemplo, roubadas em
outro país". <...> Nenhum país em nossa região pode enfrentar isto sozinho,
porque os criminosos de que estou falando operam em um ambiente de escala
global", disse ele. Contra o pano de fundo de uma operação russa especial para
proteger o Donbass , Washington e os aliados da OTAN continuam a bombear armas
na Ucrânia. Moscou tem dito repetidamente que os fornecimentos de armas
ocidentais apenas prolongam o conflito, e o seu envio se torna um alvo legítimo.
O novo pacote de assistência militar dos EUA inclui quatro modernos sistemas de
foguete de lançamento múltiplo HIMARS, capazes de atingir alvos a até 80
quilômetros de distância no equipamento transferido.
Url : https://ria.ru/20220602/interpol-1792517884.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 16:09:43
Título: Kremlin diz não confiar em promessa da Ucrânia de não usar mísseis dos
EUA contra Rússia
Descrição: Departamento de Defesa dos EUA diz ter enviado US$ 4,6 bilhões em \
assistência de segurança\ para os ucranianos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/kremlin-diz-nao-confiar-empromessa-da-ucrania-de-nao-usar-misseis-dos-eua-contra-russia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 17:02:28
Título: Severodonetsk prestes a cair sob controle da Rússia, em um conflito que
poderia durar ‘meses’
Descrição: Severodonetsk está na região de Luhansk, que, ao lado de Donestk,
integra a bacia de mineração do Donbass. Depois do fracasso na tentativa de
tomar a capital Kiev, a Rússia passou a concentrar a ofensiva nesta área da
Ucrânia
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/severodonetsk-prestes-a-cair-sobcontrole-da-russia-em-um-conflito-que-poderia-durar-meses/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 13:29:22
Título: Maiores ganhos e menores incertezas: o que desejam desempregados e
trabalhadores informais
Descrição: Trabalhadores buscam seu sustento nas calçadas e falam ao BdF sobre
expectativa de garantias, salário e direitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/maiores-ganhos-e-menoresincertezas-o-que-desejam-desempregados-e-trabalhadores-informais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 11:32:49
Título: Trabalhador por conta própria tem renda menor e perfil menos
especializado, mostra Dieese
Descrição: Na pandemia, mais pessoas migraram para trabalho informal e índice
dos que não pagam previdência social aumentou
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/trabalhador-por-conta-propriatem-renda-menor-e-perfil-menos-especializado-mostra-dieese
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 11:46:04
Título: Justiça afasta do cargo delegada investigada por repassar informação à
milícia no RJ
Descrição: Senha e login de Ana Lúcia da Costa Barros foram usados para fornecer
dados sobre investigações em curso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/justica-afasta-do-cargodelegada-investigada-por-repassar-informacao-a-milicia-no-rj
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 11:23:51
Título: Conselho dos Direitos da Mulher volta a ter solenidade de posse oficial
no RS
Descrição: Conselho é composto por integrantes indicadas pelo movimento de
mulheres e feminista de Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/conselho-dos-direitos-da-mulhervolta-a-ter-solenidade-de-posse-oficial-no-rs
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 09:34:51
Título: Como as redes sociais podem fomentar o extremismo em jovens?
Descrição: Plataformas podem amplificar o comportamento extremista e influenciar
de maneira negativa crianças e adolescentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/como-as-redes-sociais-podemfomentar-o-extremismo-em-jovens
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-01 00:00:00
Título: Diretor do laboratório do Exército se recusa a participar de audiência
que discutiria Viagra
Descrição: Chamado a participar de audiência pública na Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (1º), o coronel
Anderson Berenguer, diretor do laboratório químico farmacêutico do Exército,
recusou o convite.Leia mais (06/01/2022 - 15h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/diretor-do-laboratorio-do-exercito-se-recusa-aparticipar-de-audiencia-que-discutiria-viagra.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 17:49:38
Título: RJ: Justiça mantém condenação da apresentadora Antonia Fontenelle por
caluniar Felipe Neto
Descrição: Nas redes sociais, atriz bolsonarista disse que youtuber e seu irmão
Luccas Neto incitam a pedofilia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/rj-justica-mantem-condenacao-daapresentadora-antonia-fontenelle-por-caluniar-felipe-neto
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 08:59:00
Título: \A voz do povo é a voz de Deus, e vai tirar Bolsonaro de lá\, diz Lula
sobre ameaça golpista
Descrição: Junto de artistas, ex-presidente discursou durante lançamento de
livro que reúne cartas que recebeu na prisão

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/a-voz-do-povo-e-a-voz-de-deus-evai-tirar-bolsonaro-de-la-diz-lula-sobre-ameaca-golpista
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 08:25:17
Título: O que a covid-19 expôs sobre os sistemas privados de saúde
Descrição: Médico indiano Yogesh Jain fala sobre o tema no Caminhos para o Mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/o-que-a-covid-19-expos-sobre-ossistemas-privados-de-saude
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-01 06:21:01
Título: Bolsonaro usa privatizações para reconquistar apoio de ricos na campanha
eleitoral
Descrição: Governo promete tirar do papel desestatizações que não viabilizou em
quatro anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/01/bolsonaro-usa-privatizacoespara-reconquistar-apoio-de-ricos-na-campanha-eleitoral
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-02 06:15:12
Título: Tribunal Militar manda soltar major bolsonarista preso no Piauí
Descrição: O major foi preso preventivamente no dia 5 de maio por ignorar
alertas dos superiores e continuar a usar os perfis no Facebook, Instagram e
Twitter como plataformas eleitorais
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/tribunal-militar-manda-soltarmajor-bolsonarista-preso-no-piaui/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 22:40:29
Título: EUA: Novo ataque a tiros deixa ao menos 4 mortos em hospital de Tulsa
Descrição: O episódio ocorre no momento em que o País lida com o luto e a
revolta por outros dois recentes massacres
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eua-novo-ataque-a-tiros-deixa-aomenos-4-mortos-em-hospital-de-tulsa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 22:31:33
Título: Alckmin: ‘Vou suar a camisa e trabalhar com todo o empenho para Lula
voltar à Presidência’
Descrição: 'Chegou o tempo da esperança, chegou o tempo de Lula presidente',
afirmou o ex-governador paulista em Porto Alegre (RS)
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/alckmin-vou-suar-a-camisa-etrabalhar-com-todo-o-empenho-para-lula-voltar-a-presidencia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 20:53:43
Título: ‘As operações cumpriram exatamente os preceitos’, diz Castro sobre
Jacarezinho e Vila Cruzeiro
Descrição: 'È uma opinião pessoal de quem acha que é chacina', afirmou o
governador, ele já se referiu aos mortos do Jacarezinho como 'vagabundos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/as-operacoes-cumpriramexatamente-os-preceitos-diz-castro-sobre-jacarezinho-e-vila-cruzeiro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 18:37:42
Título: Éder Mauro chama professora de ‘jumenta comunista’ e sugere levá-la ao
‘paredão’
Descrição: O ataque do deputado se refere a uma prova que trazia um meme
produzido a partir da obra 'Cristo Crucificado'
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/eder-mauro-chama-professora-dejumenta-comunista-e-sugere-leva-la-ao-paredao/
Fonte: CartaCapital

Data: 2022-06-01 17:31:55
Título: Dilma cumprimenta Alckmin, minimiza disputa PT/PSDB e destaca parceria
no Bolsa Família
Descrição: Em evento no RS, a ex-presidenta citou o desafio de reindustrializar
o País e a necessidade de reforçar o investimento em educação
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/dilma-cumprimenta-alckminminimiza-disputa-pt-psdb-e-destaca-parceria-no-bolsa-familia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 15:43:59
Título: Câmara convoca ministro da Justiça a se pronunciar sobre a morte de
Genivaldo nas mãos da PRF
Descrição: 'A comissão deve se debruçar diante de uma violação brutal', disse o
deputado Orlando Silva, presidente da Comissão de Direitos Humanos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/camara-convoca-ministro-dajustica-a-se-pronunciar-sobre-a-morte-de-genivaldo-nas-maos-da-prf/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-01 15:34:55
Título: Após 30 anos em alta, matrículas em universidades federais caem pela
primeira vez
Descrição: Os dados do Censo de Educação Superior também apontam recorde
histórico de trancamentos de matrículas
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/apos-30-anos-em-alta-matriculasem-universidades-federais-caem-pela-primeira-vez/
Fonte: CartaCapital
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Título: Lula lidera por 6 pontos no 1º turno e venceria Bolsonaro por 8 no 2º,
diz Paraná Pesquisas
Descrição: Segundo o levantamento, Ciro é o mais competitivo da 3ª via, mas
segue distante dos dois primeiros
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-lidera-por-6-pontos-no1o-turno-e-venceria-bolsonaro-por-8-no-2o-diz-parana-pesquisas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-01 21:25:38
Título: Ao vivo: Lula no Rio Grande do Sul
Descrição: ► Ex-presidente está acompanhado na capital gaúcha do vice Geraldo
Alckmin e do ex-senador Roberto Requião O Notícias Verdadeiras, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ao-vivo-lula-no-rio-grande-do-sul/
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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-turnoenquanto-bolsonaro-fugira-dos-confrontos/
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Título: 4ª onda de covid: o que explica alta de casos no Brasil
Descrição: Para virologista, há subnotificação de casos e Brasil navega \às
escuras\ pela quarta onda.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61668830?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Título: Ataque a tiros em hospital nos EUA mata quatro pessoas

Descrição: Segundo a polícia local, além de quatro vítimas, autor do tiroteio
também morreu. Ataque aconteceu no hospital St Francis, na cidade de Tulsa,
Oklahoma.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61670177?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Título: Lula fala em tristeza com desunião da esquerda no Sul, relembra Brizola
e faz apelo por união
Descrição: Incapaz de fazer com que PT e PSB se acertassem a portas fechadas, o
ex-presidente Luiz Inácio Lula do Silva abriu discurso em Porto Alegre na noite
desta quarta-feira (1º) trazendo o problema para o palco. Citou de pronto a \
tristeza\ com a desunião dos partidos de esquerda no Rio Grande do Sul.Leia mais
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Data: 2022-06-02 01:00:09
Título: EUA retiram restrições aéreas impostas por Trump sobre Cuba
Descrição: Na quarta-feira (1º), o Departamento de Transportes dos Estados
Unidos revogou uma série de restrições impostas sobre Cuba durante o governo do
ex-presidente norte-americano Donald Trump.
Url :https://br.sputniknews.com/20220602/eua-retiram-restricoes-aereas-impostaspor-trump-sobre-cuba-22883544.html
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Data: 2022-06-01 10:35:31
Título: Lavrov: Ocidente oculta 'vergonhosamente' fato de que sancionou navios
russos carregando grãos
Descrição: Sergei Lavrov atacou as ações de Kiev, que solicitou ao Ocidente
lançadores múltiplos de foguetes, e disse que a Turquia tentará desminar os
portos ucranianos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220601/lavrov-ocidente-navios-com-graosrussos-22877318.html
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-01 19:06:52
Título: Chefe da Defesa Civil do Recife é réu por corrupção em compras para
vítimas das enchentes
Descrição: Secretário Cassio Sinomar é responsável por ações nas recentes
enxurradas e deslizamentos, que já deixaram mais de 100 mortos na região
metropolitana da cidade
Url :https://apublica.org/2022/06/chefe-da-defesa-civil-do-recife-e-reu-porcorrupcao-em-compras-para-vitimas-das-enchentes/

