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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 18:58:39
Título: Preço da cesta básica em São Paulo sobe para R$ 1.209, quase um salário 
mínimo
Descrição: Pesquisa mensal realizada pelo Procon mostra aumento de 6,38% em 
relação a março, e acumulado de 11,19% em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/preco-cesta-basica-em-sao-paulo-
sobe-para-r-1-209-quase-um-salario-minimo

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-02
Título: Café com leite e pão com margarina ficam mais distantes da mesa dos brasileiros
Descrição: O tradicional café da manhã composto de leite com café, pãozinho 
francês e margarina, consumido, principalmente, pelas famílias das regiões Sul e
Sudeste do país está mais longe de chegar à mesa. O motivo é a alta de preços 
desses produtos que subiram 32,16% - acima dos 12,13% registrados pelo Índice 
Geral de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA), de 12 meses até abril. Ou seja, 
tomar café da manhã está 20,03% acima da inflação.O café em pó subiu em 12 meses
67,5% e no mês de abril ficou em 2,5%. O leite longa vida chegou a 23,4% em 12 
meses, mas teve sua maior alta no mês de abril com 10,3%. Já a margarina subiu 
22,2% em 12 meses e 3,1% apenas em abril. O pão francês teve alta de 13,1% em 12
meses, sendo que no mês de abril a alta foi de 4,5%.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cafe-com-leite-e-pao-com-margarina-ficam-
mais-distantes-da-mesa-dos-brasileiros-21f8  

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-03
Título: Fome voltou ao Brasil a partir do golpe de 2016, escrevem economistas
Descrição: As economistas Tereza Campello e Sandra Brandão escrevem na Folha de 
S.Paulo desta sexta-feira (3) artigo em que denunciam o golpe de 2016 como fator
responsável pela volta da fome ao Brasil. Tereza Campello foi ministra de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nos governos da ex-presidente Dilma 
Rousseff. Sandra Brandão também atuou no governo Dilma, como chefe do Gabinete 
de Informações da Presidência da República. "A fome voltou ao Brasil a partir do
golpe de 2016, que a um só tempo solapou a democracia e deu fim a um auspicioso 
período de construção de políticas de combate à fome e à pobreza e garantia de 
segurança alimentar", escrevem. As autoras enfatizam que "em 2014, ao informar a
saída do Brasil do Mapa da Fome, a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) associou o feito histórico à estratégia que 
combinou aumento da oferta de alimentos e da renda dos mais pobres, geração de 
emprego, programas Bolsa Família e de merenda escolar à governança na área de 
segurança alimentar, com transparência e participação da sociedade". Campello e 
Brandão denunciam: "Todos os programas dessa estratégia foram progressivamente 
fragilizados ou abandonados após o golpe de 2016".
Url : https://www.brasil247.com/brasil/fome-voltou-ao-brasil-a-partir-do-golpe-
de-2016-escrevem-economistas 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 19:49:32
Título: Em Porto Alegre, Lula diz que cooperativismo pode ser forma de enfrentar
a crise
Descrição: Com Alckmin, na capital do rio Grande do Sul, ele se reuniu com 
lideranças de cooperativas gaúchas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/em-porto-alegre-lula-diz-que-
cooperativismo-pode-ser-forma-de-enfrentar-a-crise

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-02
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Título: Subsídios, calamidade – Bolsonaro não quer combater causas da inflação, 
diz Pochmann
Descrição: O economista Marcio Pochmann criticou a ideia cogitada pelo governo 
Bolsonaro de decretar estado de calamidade no Brasil. A medida abriria brecha 
fiscal para bancar subsídios aos combustíveis. Isso porque a legislação permite 
gastos extraordinários, em ano eleitoral, somente em casos extremos. A guerra na
Ucrânia e o risco de desabastecimento de diesel serviriam como justificativas. 
“É uma indicação inequívoca de que o governo Bolsonaro não está interessado em 
atuar nas causas da inflação”, disse o economista, em entrevista ao Jornal 
Brasil Atual, nesta quinta-feira (2). Ele afirmou que essa ideia tem objetivo 
meramente eleitoral, e não ataca as causas da alta geral dos preços.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/06/subsidios-calamidade-
bolsonaro-nao-combate-causas-inflacao/ 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-02 19:26:03
Título: Quatro histórias de vidas atravessadas pelo genocídio negro
Descrição: Violência. Negligência médica. Chuvas e deslizamentos. Enquanto 
moradores de Recife contavam seus mortos, foram atingidos mais uma vez pela 
tragédia.The post Quatro histórias de vidas atravessadas pelo genocídio negro 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/02/quantos-pretos-voce-perdeu/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 2016: Morria a lenda do boxe Muhammad Ali
Descrição: Em 3 de junho de 2016, morreu Muhammad Ali, três vezes campeão 
mundial dos pesos-pesados e considerado um dos maiores boxeadores de todos os 
tempos. Por mais de três décadas, ele lutou contra a doença de Parkinson.
Url :https://www.dw.com/pt-br/2016-morria-a-lenda-do-boxe-muhammad-ali/a-
19306677?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Isolado, Brasil perde credibilidade em cúpula ambiental de Estocolmo
Descrição: De protagonista na diplomacia climática a pária internacional, país 
aprofunda isolamento em reedição da histórica conferência de meio ambiente de 
1972, na capital sueca.
Url :https://www.dw.com/pt-br/isolado-brasil-perde-credibilidade-em-cúpula-
ambiental-de-estocolmo/a-62009781?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: De Olho nos Ruralistas
Data: 2022-05-27
Título: Frigorífico Goiás, de Gusttavo Lima, é condenado a indenizar 
trabalhadora em R$ 26 mil
Descrição: O Frigorífico Goiás, do cantor sertanejo Gusttavo Lima, foi condenado
a indenizar em R$ 26,3 mil uma ex-funcionária que teve seus direitos 
trabalhistas violados. O “embaixador do agronegócio”, como ele já se apresentou 
várias vezes, divide a sociedade do empreendimento com o empresário Leandro 
Batista da Nóbrega, citado nominalmente na ação. Contratada em maio de 2020 para
o cargo de auxiliar de açougue, mediante salário de R$ 1.500, a mulher recebia 
R$ 1.110,31 em carteira e o restante por fora, numa espécie de caixa dois. Para 
se ter uma ideia, o valor mensal é inferior a um quilo da Picanha Mito, criada 
em homenagem a Jair Bolsonaro e comercializada no ano passado a R$ 1.799,99.
A funcionária também relata que a empresa não fornecia equipamentos de segurança
adequados, como luvas, e que, por isso, sofreu uma série de pequenos acidentes, 
cortando seus dedos. O vínculo empregatício durou seis meses.
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2022/05/27/frigorifico-goias-de-
gusttavo-lima-e-condenado-a-indenizar-trabalhadora-em-r-26-mil/ 

Fonte: CTB
Data: 2022-06-01
Título: Sobre o desvio de recursos públicos para cachês milionários em shows de 
cantores Sertanejos
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Descrição: Por Célio Turino. Mesmo para contratações artísticas a lei exige que 
o poder público se paute pelo princípio da economicidade, além da moralidade, 
legalidade, publicidade e impessoalidade. Tem cartel 
político/Bolsonarista/sertanejo nessa história dos Megacachês. Ministério 
Público, Tribunais de Contas e legislativos municipais, estaduais e nacional 
precisam investigar. O crime salta aos olhos! O Congresso Nacional precisa abrir
#CPIdosSertanejos já! É preciso cruzar emendas e rastrear o caminho do dinheiro 
para verificar o quanto do valor desses cachês pode ter sido “devolvido” para os
padrinhos. Esse é um duto de desvio na ordem de centenas de milhões de reais! Em
2019 o BNDES concedeu empréstimo de R$ 320 milhões para empresa recém 
constituída (um mês antes da liberação do empréstimo). A finalidade? Administrar
carreiras de cantores sertanejos. Curiosamente o nome da empresa era One7 (17, o
número de um certo candidato nas urnas). Um escândalo! Desse valor R$ 200 
milhões foram para um único cantor sertanejo! Alguma dúvida de que esse 
empréstimo foi totalmente irregular? Nenhum Banco libera um valor desses para 
uma empresa constituída um mês antes (a menos que carregue o 17 do chefe 
miliciano). Como parâmetro, a lei Aldir Blanc que preservou entre 430/450 mil 
postos de trabalho na cadeia produtiva da cultura (dados IPEA), em 4.700 
municípios, contou com aporte total de R$ 3 bilhões. Isso após uma ampla 
mobilização, envolvendo dezenas de milhares de pessoas e a quase unanimidade no 
Congresso. Não é possível que uma única empresa receba mais de 10% desse valor! 
Esse empréstimo precisa ser investigado e muito.
Url : https://ctb.org.br/noticias/cultura-a-midia/sobre-o-desvio-de-recursos-
publicos-para-caches-milionarios-em-shows-de-cantores-sertanejos/ 
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-02 00:00:00
Título: Alckmin avisa Lula de criação de fábrica do MST e deve participar de 
inauguração
Descrição: Em discurso nesta quinta-feira (2), no Rio Grande do Sul, Geraldo 
Alckmin (PSB) informou a Lula (PT) que o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra) inaugurará em 24 de junho uma unidade de produção de laticínios de 
sua cooperativa localizada em Andradina, a 627 km de São Paulo, onde há 24 
assentamentos.Leia mais (06/02/2022 - 22h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/alckmin-avisa-lula-de-criacao-de-fabrica-do-mst-e-
deve-participar-de-inauguracao.shtml

Fonte: Viomundo
Data: 202-206-02
Título: Duplo ataque à população originária: ‘STF adia julgamento do marco temporal e 
Bolsonaro veta projeto que institui ‘Dia dos Povos Indígenas’, denuncia o Cimi
Descrição: O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) vem a público se manifestar
sobre dois graves episódios ocorridos entre os dias 1 e 2 de junho de 2022:  a 
retirada de pauta do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.017.365, 
previsto para ser julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no 
dia 23 de junho;  e — o veto do Presidente da República ao Projeto de Lei (PL) 
5.466/2019, que institui o “Dia dos Povos Indígenas”, comemorado no dia 19 de 
abril. Essas duas iniciativas geram maior insegurança jurídica e política à vida
dos povos indígenas do Brasil, sobretudo por estarmos vivenciando, neste atual 
contexto, uma onda de violência e ataques cotidianos aos direitos desses povos.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/cimi-stf-adia-mais-uma-vez-
julgamento-do-marco-temporal-bolsonaro-veta-projeto-que-institui-dia-dos-povos-
indigenas.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 19:31:47
Título: Nunes Marques derruba decisão do TSE e devolve mandato a deputado 
bolsonarista
Descrição: Fernando Francishini havia perdido o mandato e se tornado inelegível 
por 8 anos em função de disseminação de fake news
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/nunes-marques-derruba-decisao-
do-tse-e-devolve-mandato-a-deputado-bolsonarista
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Fonte: UOL – Folha de São Paulo
Data: 2022-06-02
Título: RJ põe em sigilo processo sobre armas para 10 mil PMs da reserva.
Descrição: A Polícia Militar do Rio de Janeiro colocou em sigilo o processo 
administrativo que trata da distribuição de armas para até 10 mil policiais da 
reserva. O comandante da corporação, Luiz Henrique Marinho Pires, publicou ontem
resolução que permite aos PMs que saíram da ativa há até cinco anos solicitarem 
uma pistola e munição. Os detalhes que embasaram a decisão, no entanto, estão em
documentos não acessíveis ao público.
Url : https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/06/02/rj-poe-
em-sigilo-processo-sobre-armas-para-10-mil-pms-da-reserva.htm 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 18:48:39
Título: No RJ, menina de 4 anos baleada quando comprava pipoca após a escola 
segue em estado grave
Descrição: O tiro atingiu a cabeça da criança que passou por uma cirurgia na 
madrugada desta quinta-feira (2)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/no-rj-menina-de-4-anos-baleada-
quando-comprava-pipoca-apos-a-escola-segue-em-estado-grave

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-03 05:19:39
Título: Tribunal Permanente dos Povos acusa Bolsonaro por genocídio e crimes 
contra a humanidade
Descrição: O veredito do julgamento de opinião, que analisa se Bolsonaro cometeu
ou não crime de genocídio, deverá ser apresentado no final de julho
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/tribunal-permanente-dos-
povos-acusa-bolsonaro-por-genocidio-e-crimes-contra-a-humanidade/

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-02 15:00:00
Título: “O dinheiro do petróleo tem um prazo”, diz especialista
Descrição: Para Roberto Kishinami, Brasil precisa correr para não perder seu 
lugar na transição energética, que protegeria o país de novas crises como a do 
diesel
Url :https://apublica.org/2022/06/o-dinheiro-do-petroleo-tem-um-prazo-diz-
especialista/

Fonte: Pravda - Russia
Data: 2022-06-03
Título: A Newsweek admite ter mentido sobre a "doença mortal" de Putin.
Descrição: Os jornalistas estrangeiros da Newsweek, citando fontes de 
inteligência, relataram que o presidente russo está lutando contra uma doença 
cancerígena avançada. Este pato de jornal foi pego e inflado pela mídia 
ucraniana, mas a informação, é claro, acabou se revelando uma mentira. Em poucas
horas após a publicação, os editores receberam uma declaração do Conselho de 
Segurança Nacional dos EUA. "Os relatos de que existem tais avaliações pela 
comunidade de inteligência (sobre a saúde de Putin - Ed. Aprox.) ou que foram 
relatados a Biden são falsos", escreveu Adrienne Watson, porta-voz da 
organização. O material, que merece homenagem, foi rapidamente seguido de uma 
refutação.
Url : https://www.pravda.ru/news/society/1715266-mewsweek_priznal_vrane/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-02 21:56:14
Título: Não consigo respirar
Descrição: Genivaldo, assassinado dentro de uma viatura policial, tinha 
transtornos psíquicos e, assim como milhares de brasileiros, era negro e pobre
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/nao-consigo-respirar/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2022-06-02 19:04:02
Título: Alexandre de Moraes inclui PCO no inquérito das \fake news\ e partido 
pede dissolução do STF
Descrição: Partido chamou ministro de \skinhead de toga\ após decisão, 
bolsonaristas demonstram apoio na internet
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/alexandre-de-moraes-inclui-pco-
no-inquerito-das-fake-news-e-partido-pede-dissolucao-do-stf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 19:08:03
Título: Senado aprova PEC que garante piso nacional da enfermagem 
Descrição: Proposta dá segurança jurídica para a remuneração mínima prevista em 
projeto de lei anterior, PEC vai à Câmara agora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/senado-aprova-pec-que-garante-
piso-nacional-da-enfermagem

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 17:51:44
Título: Fórmulas infantis e compostos lácteos: Idec entra com ação contra 
Nestlé, Mead Johnson e Danone
Descrição: Entidade afirma que empresas apresentam produtos com embalagens 
semelhantes e induzem consumidores a erro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/formulas-infantis-e-compostos-
lacteos-idec-entra-com-acao-contra-nestle-mead-johnson-e-danone
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 14:49:41
Título: Após pressão dos EUA, Opep aceita aumentar produção de petróleo
Descrição: Cartel dos produtores aumenta extração do combustível após União 
Europeia encaminhar banimento do petróleo russo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/apos-pressao-dos-eua-opep-
aceita-aumentar-producao-de-petroleo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 14:09:31
Título: Espera acabou: quadrilhas de São João retornam no nordeste após 2 anos 
de pandemia
Descrição: Em todo o nordeste, as Juninas já estão em contagem regressiva para 
se apresentarem em quadra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/espera-acabou-quadrilhas-de-sao-
joao-retornam-no-nordeste-apos-2-anos-de-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 13:29:51
Título: Ronda Política | Representação contra Gleisi Hoffmann, derrotas de 
Bretas na Justiça
Descrição: Arthur Lira encaminhou para o Conselho de Ética da Câmara uma ação 
que pede a cassação do mandato de Hoffmann
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/ronda-politica-representacao-
contra-gleisi-hoffmann-derrotas-de-bretas-na-justica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 13:19:31
Título: Aumento tímido de 1% do PIB no trimestre deve ser o maior do ano, 
segundo economistas
Descrição: Na comparação com o mesmo período do ano passado, alta foi de 1,7%, 
indústria fica estagnada e investimento cai
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/aumento-timido-de-1-do-pib-no-
trimestre-deve-ser-o-maior-do-ano-segundo-economistas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 09:38:22
Título: Opinião | A defesa da água e o Dia Mundial do Meio Ambiente 
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Descrição: Neste início de junho se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, 
data que convida a pensar a defesa da água e da vida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/opiniao-a-defesa-da-agua-e-o-
dia-mundial-do-meio-ambiente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 09:15:04
Título: Covid-19 responde por 59,6% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave, diz Fiocruz
Descrição: Segundo Fiocruz, 91,1% dos óbitos de SRAG que tinham identificação 
viral testaram positivo para coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/covid-19-responde-por-59-6-dos-
casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-diz-fiocruz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 08:41:15
Título: Grãos contaminados colocam em risco tradição das sementes crioulas na 
Paraíba
Descrição: ONG identificou modificação genética em três entre quatro sementes de
milho distribuídas pelo governo do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/graos-contaminados-colocam-em-
risco-tradicao-das-sementes-crioulas-na-paraiba

Fonte: Congresso em Foco
Título: Mendonça dá 10 dias para governo explicar o sigilo sobre pastores
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, deu dez
dias para que a Presidência da República se manifeste sobre o sigilo de 100 anos
imposto pelo governo às reuniões entre o presidente Jair Bolsonaro e pastores 
envolvidos no suposto esquema de corrupção do Ministério da Educação (MEC). 
“Dessa forma, diante do contexto normativo [ ]The post Mendonça dá 10 dias para 
governo explicar o sigilo sobre pastores appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/mendonca-da-10-dias-para-
governo-explicar-o-sigilo-sobre-pastores/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 07:56:29
Título: No Ceará, Feira da Reforma Agrária reúne arte, debate e agroecologia
Descrição: A Feira faz parte da programação da IX Jornada Universitária pela 
Reforma Agrária (JURA)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/no-ceara-feira-da-reforma-
agraria-reune-arte-debate-e-agroecologia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-02 06:51:13
Título: \Bloqueio tornará universidades inadministráveis\, diz presidente da 
Andifes
Descrição: Instituições federais de Ensino Superior sofrem com corte em 
orçamento desde 2016
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/bloqueio-tornara-universidades-
inadministraveis-diz-presidente-da-andifes
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-02 21:39:02
Título: PPI recomenda inclusão da Petrobras para estudos de desestatização
Descrição: Essa é uma etapa burocrática do processo, que agora depende de um 
decreto presidencial para início dos estudos e alteração na legislação
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/ppi-recomenda-inclusao-da-
petrobras-para-estudos-de-desestatizacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-02 20:56:58
Título: Atirador abre fogo em cemitério nos EUA e deixa feridos
Descrição: 'Há vítimas, mas desconhece-se quantas neste momento. A situação 
ainda está ativa', informou o Departamento de Polícia de Racine
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Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/atirador-abre-fogo-em-cemiterio-nos-
eua-e-deixa-feridos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-03 00:55:22
Título: Estadão também diz que Lula vence no 1º turno
Descrição: ► Lula tem 52%, contra 33% de Bolsonaro Por essa o presidente 
cessante Jair Bolsonaro não esperava:  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK 
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/estadao-tambem-diz-que-lula-vence-no-1o-
turno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-02 23:50:29
Título: Requião Filho: Proibido Proibir
Descrição: Mesmo com o Paraná estando em mãos de administradores sem 
comprometimento com a população, “amanhã há de  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-filho-proibido-proibir/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-02 20:38:29
Título: Jornal Nacional aposta em entrevista com Lula para recuperar audiência
Descrição: A Globo, veja só, espera recuperar audiência no Jornal Nacional 
entrevistando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da  Notícias Verdadeiras, o post 
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/jornal-nacional-aposta-em-entrevista-com-
lula-para-recuperar-audiencia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-02 13:30:01
Título: O governo Bolsonaro quer o seu biscoito
Descrição: Autoridade Nacional de Proteção de Dados recomenda que governo 
federal corrija o mecanismo pelo qual coleta cookies e pede consentimento dos 
usuários no portal Gov.br.The post O governo Bolsonaro quer o seu biscoito 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/02/o-governo-bolsonaro-quer-o-seu-
biscoito/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-02 03:00:00
Título: Desmatamento, crise climática e espécies invasores ameaçam a vida no 
Pampa. Entrevista especial com Demétrio Luis Guadagnin
Descrição:  
Quando se anda pelo Pampa e se vê aqueles [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619110-desmatamento-crise-climatica-e-especies-
invasores-ameacam-a-vida-no-pampa-entrevista-especial-com-demetrio-luis-
guadagnin
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-03 07:50:22
Título: Amazônia gera 26% da energia elétrica do país, mas tem 1 milhão de 
pessoas no escuro
Descrição: Outros 3 milhões de habitantes da região estão fora do Sistema 
Interligado Nacional (SIN), que coordena e controla a produção e transmissão de 
energia elétrica e conecta usinas e consumidores no Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61654989?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-02 21:58:08
Título: Enquanto mercado legal de maconha já movimenta R$ 130 milhões no Brasil,
usuários ainda são presos por ‘farelo'
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Descrição: Embora o setor legalizado de cannabis cresça ano a ano, criando 
empregos e beneficiando pacientes e empresários, parte da população ainda é 
presa e condenada pelo porte de ínfimas quantidades da planta, como o caso de um
ex-militar que foi detido e processado depois de ter sido pego com 0,3 grama de 
maconha.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61402479?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-03 00:00:00
Título: Aniversário da terra yanomami tem rituais e discussão sobre ameaças
Descrição: ??O aniversário de 30 anos da homologação da Terra Indígena Yanomami,
em 25 de maio de 1992, foi comemorado com uma série de eventos festivos e 
políticos em uma comunidade localizada na área ocupada pela etnia, entre os 
estados de Roraima e Amazonas.Leia mais (06/03/2022 - 04h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/aniversario-da-terra-yanomami-tem-rituais-e-discussao-sobre-
ameacas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-02 00:00:00
Título: Contrário à venda da Eletrobras, Lula participará de ato com 
sindicalistas da área de energia
Descrição: Responsável pela agenda de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), o ex-ministro Gilberto Carvalho esteve nesta quinta-feira (2) na sede do 
Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, para acertar a participação do pré-
candidato em um evento sobre a privatização da Eletrobras. Lula é contra a 
privatização e tem dito que pode reverter venda em seu evento governo.Leia mais 
(06/02/2022 - 22h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/contrario-a-venda-da-eletrobras-lula-participara-de-
ato-com-sindicalistas-da-area-de-energia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-02 00:00:00
Título: Toffoli dá 5 dias para que Bolsonaro explique aumento de gastos com 
publicidade em ano eleitoral
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli deu cinco 
dias para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifeste sobre a lei que 
altera o limite de gastos com propaganda em ano eleitoral. O texto foi 
sancionado na quarta-feira (1º).Leia mais (06/02/2022 - 16h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/toffoli-da-5-dias-para-que-bolsonaro-
explique-aumento-de-gastos-com-publicidade-em-ano-eleitoral.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-02 00:00:00
Título: Caricatura de Bolsonaro feita por alemão recebe premiação internacional
Descrição: A World Press Cartoon (WPC) divulgou no último sábado (28), em Caldas
da Rainha, Portugal, os vencedores de seu concurso internacional nas categorias 
caricaturas, cartum editorial e desenhos de humor.Leia mais (06/02/2022 - 15h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/novo-em-folha/2022/06/caricatura-de-bolsonaro-feita-por-alemao-
recebe-premiacao-internacional.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-02 00:00:00
Título: Bolsonaro acomoda seu médico em escritório do Brasil nos EUA
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Descrição: Jair Bolsonaro (PL) arrumou emprego para seu médico cardiologista na 
Presidência, Ricardo Camarinha, em um órgão brasileiro nos Estados Unidos.Leia 
mais (06/02/2022 - 10h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/bolsonaro-acomoda-seu-medico-em-escritorio-do-brasil-nos-
eua.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-02 23:56:00
Título: Comissões reúnem sugestões e cobranças às autoridades em busca do fim 
das ameaças aos Yanomami
Descrição: Terra Indígena Yanomami tem sido alvo de garimpeiros ilegais, 
aliciamento sexual de mulheres e crianças e variadas formas de violência e 
doença
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/883194-comissoes-reunem-sugestoes-e-
cobrancas-as-autoridades-em-busca-do-fim-das-ameacas-aos-yanomami/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-03 05:13:16
Título: China inicia construção do mais avançado navio autônomo do país
Descrição: Na quarta-feira (1º), a China anunciou o início da construção do 
grande e mais avançado navio não tripulado do país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220603/china-inicia-construcao-do-mais-
avancado-navio-autonomo-do-pais-22899294.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-03 01:33:35
Título: Biden defende banimento de armas de assalto e pede ações de controle ao 
Congresso dos EUA
Descrição: Na quinta-feira (2), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 
afirmou durante um discurso televisionado que defende o aumento do controle de 
armas no país. Biden se dirigiu ao Congresso norte-americano pedindo a aprovação
de leis que ajudem a reduzir episódios como os recentes massacres com armas de 
fogo nos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220603/biden-defende-banimento-de-armas-de-
assalto-e-pede-acoes-de-controle-ao-congresso-22897870.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-02 08:10:24
Título: Armas entregues à Ucrânia acabarão nas mãos de traficantes quando 
conflito terminar, avisa Interpol
Descrição: Um montante significativo das armas enviadas a Kiev por países 
ocidentais certamente acabará nas mãos de grupos criminosos, acredita o 
secretário-geral do Interpol, Jurgen Stock.
Url :https://br.sputniknews.com/20220602/armas-entregues-a-ucrania-acabarao-nas-
maos-de-traficantes-quando-conflito-terminar-avisa-interpol-22887315.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-02 01:00:09
Título: EUA retiram restrições aéreas impostas por Trump a Cuba
Descrição: Na quarta-feira (1º), o Departamento de Transportes dos Estados 
Unidos revogou uma série de restrições impostas a Cuba durante o governo do ex-
presidente norte-americano Donald Trump.
Url :https://br.sputniknews.com/20220602/eua-retiram-restricoes-aereas-impostas-
por-trump-sobre-cuba-22883544.html
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