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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-03
Título: Mamata Card - Governo Bolsonaro gasta R$ 16,5 milhões em viagens até
março de 2021
Descrição: O governo Bolsonaro gastou R$ 21 milhões com “despesas secretas” nos
cartões corporativos entre janeiro de 2019 e março de 2021. Desse total, R$ 16,5
milhões foram para bancar viagens da comitiva presidencial, incluindo
hospedagem, alimentação e apoio operacional. Os dados fazem parte de um
documento sigiloso do Tribunal de Contas da União (TCU) que a
revista Veja noticiou nesta sexta-feira (3). Os valores incluem gastos do
presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão, e seus familiares.
Os gastos com alimentação nas residências de Bolsonaro e Mourão chegaram a R$
2,6 milhões no período, uma média de R$ 96,3 mil por mês. Já os gastos com
combustíveis somaram R$ 420.500, 170% a mais do que na gestão do ex-presidente
Michel Temer (MDB).
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/06/governo-bolsonarogastou-r-165-milhoes-em-viagens-dois-anos/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-03
Título: Comandante da Marinha forjou viagem a trabalho para levar família no
avião da FAB
Descrição: O comandante da Marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos
levou a mãe e a esposa em um voo do avião da Força Área Brasileira (FAB) para
passar com elas as festas do último Natal no Rio de Janeiro. As únicas pessoas
no voo eram o comandante Garnier, a mãe e a esposa. O voo saiu de Brasília as
13h10 do dia 24 dezembro, uma sexta-feira, com destino ao aeroporto de Galeão. O
avião posou às 14h25 no Rio.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/3/comandante-da-marinhaforjou-viagem-trabalho-para-levar-familia-no-avio-da-fab-118303.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-03 21:04:41
Título: Condenação pela morte do menino Miguel no Recife é vitória do movimento
negro
Descrição: Advogados da mãe ainda devem recorrer para pedir aplicação da pena
máxima
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/03/condenacao-pela-morte-do-meninomiguel-no-recife-e-vitoria-do-movimento-negro
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-04 06:00:16
Título: Álbum póstumo de Elza Soares mantém a modernidade de seus últimos discos
Descrição: Quando deu reviravolta na carreira, a cantora misturou batidas
modernas ao samba – e seguiu até este novo registro
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/album-postumo-de-elzasoares-mantem-a-modernidade-de-seus-ultimos-discos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-03 19:24:54
Título: Marina sinaliza apoio a Lula, que reúne “melhores condições para
derrotar Bolsonaro”
Descrição: A ex-ministra cobrou um programa que priorize recuperação econômica,
combate à desigualdade e transição energética
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/03/marina-sinaliza-apoio-a-lulaque-reune-melhores-condicoes-para-derrotar-bolsonaro
Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-03

Título: Datafolha: Identificação com a esquerda cresce e vai a 49% da população;
direita recua
Descrição: Percentual é o maior desde 2013; direita representava 40% na pesquisa
anterior, em 2017, e agora é 34% .
Url : https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/datafolha-identificacao-com-aesquerda-cresce-e-vai-a-49-da-populacao-direita-recua.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-03 19:04:03
Título: Em Porto Alegre, posicionamentos fortes e emoção marcam encontro da
cultura com Lula
Descrição: Ex-presidente Lula afirmou que não só recriará o Ministério da
Cultura, mas também comitês culturais em todo o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/03/em-porto-alegre-posicionamentosfortes-e-emocao-marcam-encontro-da-cultura-com-lula
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-03
Título: Lula debate com eletricitários reestatização da Eletrobras, se empresa for vendida
Descrição: Reestatizar a Eletrobras se o governo de Jair Bolsonaro (PL)
conseguir vender a empresa, essa é a maior expectativa dos eletricitários em
relação ao que ex-presidente Lula (PT) poderá fazer caso volte a ocupar à
presidência da República, a partir das eleições deste ano. Para isso, a
categoria fará um encontro reservado apenas aos eletricitários com Lula na
próxima terça-feira (7), na sede Federação Nacional dos Trabalhadores em
Energia, Água e Meio Ambiente (Fenatema), a partir das 10h30, em São Paulo.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/lula-debate-com-eletricitariosreestatizacao-da-eletrobras-se-empresa-for-vendid-48af
Fonte: Viomundo
Data: 2022-06-03
Título: Fepal entrega a Lula carta que sintetiza posição da comunidade árabe-palestina do
Brasil sobre agenda externa e direitos humanos; íntegra
Descrição: Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal)Uma comitiva da FEPAL
entregou, ontem (2), uma carta (na íntegra, ao final) com as proposições da
comunidade árabe palestino-brasileira ao candidato à Presidência e ex-presidente
do Brasil Luís Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu por volta do meio-dia,
no hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, e contou com a presença de membros
da comunidade palestina da grande Porto Alegre e do interior do estado, e
diversas lideranças políticas parceiras da federação no estado, como o deputado
federal Paulo Pimenta (PT). Quem entregou o documento a Lula foi o presidente da
FEPAL, Ualid Rabah, acompanhado de sua vice, Fátima Ali, a principal
interlocutora para a realização da agenda. O candidato agradeceu o carinho e
afirmou que trabalhará para reestabelecer o protagonismo da política externa
brasileira na mediação de conflitos e na defesa dos direitos dos povos.
“Os palestinos merecem toda a nossa atenção e solidariedade”, disse o expresidente, líder nas pesquisas de intenção de votos para a eleição presidencial
deste ano. Ele também reiterou seu posicionamento sobre o papel da ONU.
Em entrevista a veículos independentes, em janeiro deste ano, Lula defendeu uma
reforma na organização para que o mundo avance em questões-chave para a paz,
como a criação do Estado Palestino. Lula lembrou das relações que o Brasil
construiu com o mundo árabe em seus governos e o quanto isso foi positivo para
os dois lados. Para ele, o povo palestino tem o direito de viver em um “estado
livre e soberano”.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/fepal-entrega-a-lula-carta-quesintetiza-posicao-da-comunidade-arabe-palestina-do-brasil-sobre-agenda-externae-direitos-humanos-integra.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-03 17:32:22
Título: Câmara do RJ reforça segurança após ameaças de seguidores do vereador
Gabriel Monteiro
Descrição: Presidente do Conselho de Ética afirmou que não existe nenhuma
articulação na Casa para absolver vereador

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/03/camara-do-rj-reforca-segurancaapos-ameacas-de-seguidores-do-vereador-gabriel-monteiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-03 17:04:15
Título: Em meio a crise da Faetec, governo do Rio de Janeiro apresenta
militarização como saída
Descrição: Estudantes e professores questionam modelo educacional cívico-militar
que pretende ser implantado nas unidades de ensino
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/03/em-meio-a-crise-da-faetecgoverno-do-rio-de-janeiro-apresenta-militarizacao-como-saida
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-03 08:47:45
Título: Intolerância religiosa será tema de debate em encontro de Povos de
Terreiro em Belo Horizonte
Descrição: Conjuntura política, racismo estrutural e resistência ao preconceito
religioso fazem parte da programação do encontro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/03/intolerancia-religiosa-seratema-de-debate-em-encontro-de-povos-de-terreiro-em-belo-horizonte
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-03 06:50:22
Título: Frente de esquerda na Colômbia deve ser \fiel aos princípios\ se chegar
ao poder, diz deputado
Descrição: Gabriel Becerra, eleito pelo Pacto Histórico, com a maior bancada no
congresso, analisa desafios de possível presidência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/03/frente-de-esquerda-na-colombiadeve-ser-fiel-aos-principios-se-chegar-ao-poder-diz-deputado
Fonte: W Radio - Colombia
Data: 2022-06-03
Título: A acusação da acusação contra Rodolfo Hernández e a história de "o
cabeça".
Descrição: O documento que acusa Rodolfo Hernández e outras seis pessoas
menciona mais de cinqüenta provas documentais, 13 testemunhos e 11 entrevistas
com os réus. O promotor Jorge Alberto Villamizar Suárez o acusa do crime de
interesse indevido na conclusão de um contrato. Este é um crime contra a
administração pública para o qual o Código Penal estabelece uma pena de prisão
de 64 a 216 meses. Ou seja, de 5 anos e 4 meses a 27 anos de prisão. O documento
o acusa de ser o determinante - o que antes era conhecido como o autor
intelectual - desta conduta, pois, segundo o documento, "através de uma ordem
ele plantou esta idéia criminosa no gerente da Empresa de Aseo de Bucaramanga
(EMAB), José Manuel Barrera Arias", para favorecer ilegalmente o consultor Jorge
Alarcón.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/03/la-acusacion-de-la-fiscalia-contrarodolfo-hernandez-y-la-historia-de-la-calavera/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-04 05:15:38
Título: Inflação nos EUA e na UE é resultado de emissão de dinheiro 'sem
precedentes', diz Putin
Descrição: A inflação nos EUA é uma consequência dos erros cometidos pelas
autoridades financeiras americanas, que eles já admitiram, enquanto na União
Europeia (UE) tem mais a ver com as más políticas energéticas implementadas por
Bruxelas, disse nesta sexta-feira (3) o presidente russo, Vladimir Putin.
Url :https://br.sputniknews.com/20220604/inflacao-nos-eua-e-na-ue-e-resultadode-emissao-de-dinheiro-sem-precedentes-diz-putin-22917889.html
Fonte: RT - Daily news
Título: A inflação nos EUA e na UE é o resultado de uma impressão monetária "sem
precedentes": Putin

Descrição: As políticas energéticas da UE e a impressão do dinheiro dos EUA são
os culpados pela inflação recorde, não pela operação da Rússia na Ucrânia, disse
o presidente Putin
Url :https://www.rt.com/russia/556587-putin-inflation-us-eu/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-03 20:28:48
Título: Deputado aponta gastos duplicados no cartão corporativo de Bolsonaro e
decide acionar o TCU
Descrição: 'É uma verdadeira farra com dinheiro público, e essa situação precisa
ser apurada', afirma Elias Vaz (PSB-GO)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/deputado-aponta-gastos-duplicadosno-cartao-corporativo-de-bolsonaro-e-decide-acionar-o-tcu/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-03 20:11:51
Título: Após decisão de Nunes Marques, bolsonarista reassume mandato na Câmara
Descrição: Ato da Mesa devolve cargo eletivo a Valdevan Noventa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-decisao-de-nunes-marquesbolsonarista-reassume-mandato-na-camara/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-04 09:00:29
Título: A aliança lucrativa do agro, sertanejo e direita dá as caras de novo
Descrição: Desde Collor, sertanejos estão lado a lado com políticos de direita.
Agora se sentaram no colo da extrema direita.The post A aliança lucrativa do
agro, sertanejo e direita dá as caras de novo appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/04/agro-sertanejo-direita-aliancalucrativa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-03 19:44:48
Título: ‘Não podemos tratar como saldos de operações policiais’, diz procurador
sobre mortos em chacinas no Rio
Descrição: 'Conheço bem a PRF, é um modelo de polícia que reputamos. Mas o que
está acontecendo agora é anômalo', afirma Eduardo Benones
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/nao-podemos-tratar-como-saldosde-operacoes-policiais-diz-procurador-sobre-mortos-em-chacinas-no-rio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-03 15:09:37
Título: Operação de resgate é encerrada em Recife com balanço de 128 mortos
Descrição: O último corpo encontrado, de uma mulher soterrada na cidade de
Camaragibe foi recuperado na manhã desta sexta-feira
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/operacao-de-resgate-e-encerradaem-recife-com-balanco-de-128-mortos/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-04 01:45:42
Título: Voto útil pode garantir vitória de Lula no primeiro turno
Descrição: Pesquisa do Ipespe divulgada nesta sexta-feira (03/06) aponta o expresidente Lula (PT) com 45% das intenções de Notícias Verdadeiras, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/voto-util-pode-garantir-vitoria-de-lula-noprimeiro-turno/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-03 21:43:55
Título: Lideranças do PSOL do PR lançam manifesto em apoio a Requião e Lula no
1º turno
Descrição: Cerca de 200 filiados no PSOL do Paraná lançaram nesta sexta-feira
(03/06) um manifesto em defesa da Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/liderancas-do-psol-do-pr-lancam-manifestoem-apoio-a-requiao-e-lula-no-1o-turno/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-03 19:59:36
Título: Os bancos e a velha mídia fazem a festa com o FGTS na Eletrobras
Descrição: ► Se trata de um assalto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) dos trabalhadores Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/os-bancos-e-a-velha-midia-fazem-a-festacom-o-fgts-na-eletrobras/
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-1oturno/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-03 00:00:00
Título: Em vídeo, presidente do Bradesco enaltece Exército e serviço militar
Descrição: Às vésperas do início de uma campanha eleitoral em que o capitão
reformado Jair Bolsonaro (PL) buscará novo mandato, o diretor-presidente do
Bradesco, Octavio de Lazari Jr., gravou um vídeo em que enaltece o Exército e a
formação militar que recebeu.Leia mais (06/03/2022 - 23h39)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/em-video-presidente-do-bradesco-enaltece-exercito-eservico-militar.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-03 00:00:00
Título: Rosa Weber arquiva investigação contra Ciro Nogueira em caso JBS
Descrição: A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), seguiu a
PGR (Procuradoria-Geral da República) e determinou o arquivamento do inquérito
que investigava o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). O senador
licenciado era investigado por suposto recebimento de propinas em troca do apoio
do PP à chapa Dilma-Temer, em 2014.Leia mais (06/03/2022 - 22h32)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/rosa-weber-arquiva-investigacao-contra-ciro-nogueira-em-casojbs.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-03 00:00:00
Título: Guedes e Ciro Nogueira defenderão em Paris adesão do Brasil à OCDE
Descrição: Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Paulo Guedes (Economia)
devem viajar juntos para representar o Brasil na reunião do conselho ministerial
da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em Paris.
Leia mais (06/03/2022 - 22h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/guedes-e-ciro-nogueira-defenderao-em-paris-adesaodo-brasil-a-ocde.shtml
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-sobreameacas.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-03 16:53:57
Título: Após entrega de mísseis de longo alcance, Berlim teme 'irracionalidade'
de Zelensky, diz jornal
Descrição: Publicação de jornal alemão diz que Vladimir Zelensky pode usar o
conflito para expandir seus poderes e teme ataque direto da Ucrânia à Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220603/apos-entrega-de-misseis-de-longoalcance-berlim-teme-irracionalidade-de-zelensky-diz-jornal-22913726.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-03 16:48:59
Título: Cai de 41% para 32% parcela que apoia proibir aborto em qualquer
situação no Brasil, diz Datafolha
Descrição: A parcela da população brasileira que é favorável à proibição do
aborto em qualquer circunstância caiu de 41% para 32% em quatro anos, aponta
pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (3).
Url :https://br.sputniknews.com/20220603/parcela-que-apoia-proibir-aborto-emqualquer-situacao-menor-diz-datafolha-22912534.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-03 15:45:05
Título: Venezuela sediará cúpula anti-OTAN na fronteira com a Colômbia
Descrição: O estado venezuelano de Táchira sediará uma cúpula contra a OTAN
(Organização do Tratado do Atlântico Norte) nos dias 28 e 29 de junho.
Url :https://br.sputniknews.com/20220603/venezuela-sediara-cupula-anti-otan-nafronteira-com-a-colombia-22912153.html

