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Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-06
Título: Golpe destruiu a renda dos brasileiros e hoje 38% dos trabalhadores
ganham um salário mínimo
Descrição: Proporção saiu de 27% no governo Dilma para os atuais 38% do ciclo
Temer-Bolsonaro. O golpe de estado de 2016, que derrubou a ex-presidente Dilma
Rousseff e teve como um dos objetivos a implantação de um choque neoliberal no
Brasil, precarizou o trabalho e reduziu dramaticamente a renda dos brasileiros.
Como resultado, a proporção de trabalhadores que vivem com apenas um salário
mínimo (R$ 1.212) saltou de 27%, em 2015, para 38% nos dias de hoje.
Url : https://www.brasil247.com/economia/golpe-destruiu-a-renda-dos-brasileirose-hoje-38-dos-trabalhadores-ganham-um-salario-minimo
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-05
Título: Grupo que produz fake news pró-Bolsonaro nas redes ameaça repórter de
morte
Descrição: Lucas Neiva, do site Congresso em Foco, denunciou esquema de geração
e disparo em massa de desinformação favorável ao presidente. “Parece que alguém
vai amanhecer morto”, disse um dos bolsonaristas. O repórter Lucas Neiva, do
site Congresso em Foco, foi ameaçado de morte por seguidores de Jair Bolsonaro
que integram um grupo de produção e disseminação em massa de fake news a favor
do presidente República. Neiva investigava o bando e suas operações em fóruns
anônimos da internet, os chamados “chans”.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/5/grupo-que-produz-fake-newspro-bolsonaro-nas-redes-ameaa-reporter-de-morte-118355.html
Fonte: Congresso em Foco
Título: Ameaças contra jornalista serão levadas ao MPF, à PF e à Comissão de
Direitos Humanos
Descrição: As ameaças de morte contra o repórter Lucas Neiva, do Congresso em
Foco, serão levadas ao conhecimento da Comissão de Direitos Humanos da Câmara,
ao Ministério Público e à Polícia Federal pelo deputado Fábio Trad (PSD-MS).
Para o deputado, merecem ampla investigação os ataques dirigidos ao jornalista
após ele revelar a existência de um esquema [ ]The post Ameaças contra
jornalista serão levadas ao MPF, à PF e à Comissão de Direitos Humanos appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/nota/ameacas-contrajornalista-serao-levadas-ao-mpf-a-pf-e-a-comissao-de-direitos-humanos/
Fonte: Poder360
Título: Será “absurdo” não receber apoio dos Bolsonaros, diz Queiroz
Descrição: Ex-assessor de Flávio Bolsonaro disse esperar contar com família do
presidente para sua candidatura a deputado federal
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/sera-absurdo-nao-receber-apoio-dosbolsonaros-diz-queiroz/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-05 00:00:00
Título: Denúncia contra o Brasil por morte de Bacuri na ditadura chega à Corte
Interamericana
Descrição: Uma ação que pede a responsabilização do Estado brasileiro pela morte
de Eduardo Collen Leite, o Bacuri, durante a ditadura militar (1964-1985) chegou
à Corte Interamericana de Direitos Humanos.Leia mais (06/05/2022 - 23h01)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/denuncia-contra-o-brasil-por-morte-de-bacurina-ditadura-chega-a-corte-interamericana.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 09:22:40
Título: Partido de Bolsonaro é o campeão em emendas no orçamento secreto em 2022
Descrição: Parlamentares da legenda solicitaram em ano eleitoral R$ 699 milhões
de recursos públicos
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/partido-de-bolsonaro-e-ocampeao-em-emendas-no-orcamento-secreto-em-2022/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Amigo de Bolsonaro, secretário compra mansão de R$ 6,7 milhões
Descrição: O secretário nacional de Justiça, José Vicente Santini, comprou uma
mansão no valor de R$ 6,7 milhões no Lago Sul, região nobre do Distrito Federal.
As informações são do colunista Rodrigo Rangel, do site Metrópoles. O secretário
é amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos Eduardo e Flávio e
já passou por [ ]The post Amigo de Bolsonaro, secretário compra mansão de R$ 6,7
milhões appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/amigo-de-bolsonarosecretario-compra-mansao-de-r-67-milhoes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 09:54:48
Título: Cachês milionários de cantores sertanejos também trazem à tona relações
com o agronegócio
Descrição: Promoção de artistas também integra estratégia do setor agropecuário
em projetar uma imagem positiva para a sociedade
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/caches-milionarios-de-cantoressertanejos-tambem-trazem-a-tona-relacoes-com-o-agronegocio/
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-05
Título: STJ suspende decisão que autorizava festa milionária de prefeitura na
BA; evento contaria com show de Gusttavo Lima
Descrição: Ministro Humberto Martins concluiu que os altos valores investidos
para o evento justificam a suspensão. Teolândia está em situação de emergência
desde os temporais de dezembro do ano passado. Com a norma, passa a valer a
suspensão dos shows que havia sido determinada a pedido do Ministério Público da
Bahia (MP-BA). O órgão acionou a Justiça após suspeitas de irregularidades nos
gastos com a festa – somente Gusttavo Lima receberia mais de R$ 700 mil de
cachê. Na decisão que cancelava a festa, a Justiça determinou pagamento de multa
em caso de descumprimento. O evento estava previsto para acontecer entre os dias
4 e 12 de junho e, neste domingo (5), a prefeita Rosa Baitinga publicou nas
redes sociais imagens da primeira noite da programação.
Url : https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2022/06/05/stj-suspende-decisao-queautorizava-festa-milionaria-organizada-por-prefeitura-na-ba-evento-contaria-comshow-de-gusttavo-lima.ghtml
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 16:13:39
Título: Anitta diz que já negou propostas de desvio de verba para shows de
prefeituras
Descrição: Na semana passada foi revelado que a Prefeitura de Conceição do Mato
Dentro (MG) pagaria ao cantor Gusttavo Lima um cachê de R$ 1,2 milhão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/anitta-diz-que-ja-negou-propostasde-desvio-de-verba-para-shows-de-prefeituras/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-05 11:06:42
Título: Devastação ambiental de Bolsonaro pode ser revertida em novo governo,
diz ambientalista
Descrição: Porta-voz de ONGs socioambientais alerta que desmonte da política
ambiental fragiliza indígenas e populações pobres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/05/devastacao-ambiental-debolsonaro-pode-ser-revertida-em-novo-governo-diz-ambientalista

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-05 11:06:38
Título: Agro é pop? Devastação ambiental, fome e inflação: entenda por que o
modelo é insustentável
Descrição: Brasil troca cada vez mais áreas de plantio de alimentos pela
produção de commodities para exportação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/05/agro-e-pop-devastacao-ambientalfome-e-inflacao-entenda-porque-o-modelo-e-insustentavel
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-05
Título: Questão ambiental e Reforma Agrária Popular
Descrição: No Dia Mundial do Meio Ambiente, a destruição ambiental, a luta
contra os despejos e as experiências agroecológicas são analisadas em artigo.
Por Camilo Augusto. Vivemos em nosso tempo uma grave crise ambiental, que por
sua vez é uma manifestação, uma face, da crise estrutural do sistema de
organização da produção e reprodução da vida que é vigente hoje no mundo, o
sistema capitalista. Esse modo de organizar a vida ( capitalista) é baseado na
exploração extrema, e cada vez mais crescente do trabalho do ser humano e também
na exploração desenfreada dos bens comuns (água, terra, minerais,
biodiversidade), entretanto os frutos dessa exploração é concentrado em poucas
mãos de super-ricos donos de corporações gigantes que atuam em toda parte do
globo.
Url : https://mst.org.br/2022/06/05/questao-ambiental-e-reforma-agraria-popular/
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2022-06-05
Título: Moçambique será sede do sétimo congresso internacional de educação
ambiental
Descrição: Moçambique será sede, em 2023, do sétimo Congresso Internacional de
Educação Ambiental, no nível dos países de língua portuguesa. É um evento
bianual que ocorrerá no país cujo pedido para fazer parte do evento, feito em
2021, foi aprovado. A informação foi fornecida no domingo pela secretária
permanente do Ministério da Terra, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural,
durante seu discurso em um evento co-organizado pela Câmara de Comércio e o
Conselho Municipal de Maputo, que comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente,
celebrado a cada 5 de junho. Segundo Emília Fumo, o sétimo Congresso
Internacional de Educação Ambiental dos países e comunidades de língua
portuguesa será realizado sob o tema: "Educação Ambiental: uma ferramenta chave
para a sustentabilidade, reconhecendo as oportunidades potenciais que ela pode
gerar para a vida na Terra".
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-sera-palco-do-setimo-congressointernacional-de-educacao-ambiental/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Quase metade dos brasileiros se identifica com a esquerda
Descrição: Identificação com espectro ideológico de esquerda cresce no país e
atinge 49%, aponta pesquisa Datafolha. É o percentual mais alto da série
histórica, iniciada em 2013. Outros 34% têm ideias próximas à direita.
Url :https://www.dw.com/pt-br/quase-metade-dos-brasileiros-se-identifica-com-aesquerda/a-62034313?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 21:27:06
Título: Lula tem diagnóstico positivo para Covid
Descrição: Assessoria do ex-presidente afirmou que ele está assintomático, Janja
está com sintomas leves
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-tem-diagnostico-positivopara-covid/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-05 00:00:00
Título: Coalizão negra quer compor bancadas antirracistas no Congresso e em
Assembleias

Descrição: Basta passar os olhos pelo plenário do Congresso Nacional para
constatar que ele é masculino demais e branco demais para ser representativo da
população do Brasil, um país onde 52% das pessoas são mulheres e mais de 56% se
autodeclaram pretas ou pardas.Leia mais (06/05/2022 - 15h33)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/coalizao-negra-quer-compor-bancadas-antirracistas-nocongresso-e-em-assembleias.shtml
Fonte: Poder360
Título: Gleisi comemora liminar que suspendeu assembleia em Furnas
Descrição: Presidente do PT chamou decisão do TJ de “vitória contra a
privatização da Eletrobras”
Url :https://www.poder360.com.br/energia/gleisi-comemora-liminar-que-suspendeuassembleia-em-furnas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 09:10:21
Título: Fux marca sessão para julgar caso em que Nunes Marques livrou deputado
Descrição: As decisões de Nunes Marques em afronta aos acórdãos do plenário do
TSE desencadearam uma crise interna no Supremo, que chegou a ecoar publicamente
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/fux-marca-sessao-para-julgar-casoem-que-nunes-marques-livrou-deputado/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-06 05:21:23
Título: Ela corria risco de vida por causa da gravidez, mas o Judiciário negou
seu direito ao aborto
Descrição: Após sofrer um AVC no parto, Aline reuniu as provas de que precisava
para interromper a segunda gravidez, mas não bastou ter a lei ao seu lado. The
post Ela corria risco de vida por causa da gravidez, mas o Judiciário negou seu
direito ao aborto appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/06/aborto-risco-de-vida-judiciario/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 13:45:22
Título: Argentina será a porta-voz dos excluídos Cuba, Venezuela e Nicarágua na
Cúpula das Américas
Descrição: México e Bolívia irão boicotar o evento em solidariedade com os
aliados. A cisão revela a perda de influência dos Estados Unidos na América
Latina
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/argentina-sera-a-porta-voz-dosexcluidos-cuba-venezuela-e-nicaragua-na-cupula-das-americas/
Fonte: Diario Criterio - Colombia
Data: 2022-06-04
Título: As conversas do filho de Rodolfo Hernandez, que o implicam em alegações
de corrupção
Descrição: O Diario Criterio teve acesso a provas contra o engenheiro Rodolfo
Hernández que revelam como o controverso contrato para o gerenciamento de
resíduos em Bucaramanga foi fraudado. O escândalo da suposta corrupção conhecida
como o caso Vitalogic, que foi ligada ao candidato presidencial Rodolfo
Hernández Suárez, continua a produzir surpresas. Como Hernández Suárez aparece
na mídia tentando esclarecer ou negar tudo o que foi revelado sobre seu suposto
envolvimento nesta teia de subornos aparentes, surgem novas evidências que o
comprometem ainda mais.
Url : https://diariocriterio.com/rodolfo-hernandez-chats-presunta-corrupcion/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-05 15:12:38
Título: “Não é menor do que a de Beirute”, diz porta-voz de associação sobre
explosão em Bangladesh
Descrição: Incêndio ocorreu de sábado para domingo e já deixou 49 mortos, de
acordo com a AFP

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/05/nao-e-menor-do-que-a-de-beirutediz-porta-voz-de-associacao-sobre-explosao-em-bangladesh
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-05 14:23:12
Título: Depois de um mês, Rússia volta a atacar bairros de Kiev com mísseis
Descrição: Os ataques foram realizados neste domino (5) na Ucrânia e Putin faz
novo alerta aos ocidentais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/05/depois-de-um-mes-russia-volta-aatacar-bairros-de-kiev-com-misseis
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 16:05:48
Título: Ataque em igreja da Nigéria deixa dezenas de mortos
Descrição: Homens armados atiraram e detonaram explosivos contra fiéis durante
missa no sudoeste da Nigéria. Segundo médico local, pelo menos 50 pessoas
morreram. Governador local classifica ação como \ataque vil e satânico\
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/ataque-em-igreja-da-nigeria-deixadezenas-de-mortos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-05 11:46:33
Título: Em entrevista, o cantor Lucas Bezerra fala da influência do nordeste em
suas músicas
Descrição: O cantor cearense conversa sobre seu primeiro EP lançado em 2021,
chamado “Transito”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/05/em-entrevista-o-cantor-lucasbezerra-fala-da-influencia-do-nordeste-em-suas-musicas
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-06 05:16:31
Título: ‘A democracia corre risco real’, diz Paulo Miklos
Descrição: Cantor e compositor lança seu quarto álbum solo, o segundo depois que
deixou a banda Titãs
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/a-democracia-estasendo-muito-atacada-e-corre-risco-real-diz-paulo-miklos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-06 05:00:19
Título: Carola Saavedra recorre à poesia para lidar com o fim do mundo
Descrição: Em sua primeira coletânea de poemas, a autora encontra a forma ideal
para abordar o presente pandêmico
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/carola-saavedra-recorre-a-poesiapara-lidar-com-o-fim-do-mundo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 12:19:41
Título: Muito a refletir, muito a fazer: um convite a agir pelo Meio Ambiente
Descrição: Em primeiro lugar, é preciso que o país resgate seu papel de
liderança global na proteção ambiental conquistado nos governos de Lula e Dilma
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/muito-a-refletirmuito-a-fazer-um-convite-a-agir-pelo-meio-ambiente/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 11:48:48
Título: População carcerária tem recorde histórico durante a pandemia
Descrição: Especialistas afirmam que o crescimento de furtos durante a pandemia
pode explicar aumento do aprisionamento no País
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/populacao-carceraria-tem-recordehistorico-durante-a-pandemia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 11:01:23

Título: Entenda o PL que permite a penhora de imóvel único de famílias
inadimplentes
Descrição: Pelo projeto, instituições bancárias poderão fazer a penhora em
qualquer situação na qual o imóvel é dado como garantia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/entenda-o-pl-que-permite-apenhora-de-imovel-unico-de-familias-inadimplentes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 09:41:46
Título: 50 anos após conferência ambiental histórica, Estocolmo agora debate
transição ecológica justa
Descrição: Meio século depois, a humanidade avança a passos lentos, mas
determinados, para combater a crise ambiental
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/50-anos-apos-conferenciaambiental-historica-estocolmo-agora-debate-transicao-ecologica-justa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-05 09:18:42
Título: Haddad quer Marina na vaga de vice para atrair eleitor moderado em SP
Descrição: Assim como ela, Boulos busca uma vaga na Câmara para também puxar
votos para o partido
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/haddad-quer-marina-na-vaga-device-para-atrair-eleitor-moderado-em-sp/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-05 13:39:34
Título: Datena não esperava ouvir isso ao vivo no Brasil Urgente [vídeo]
Descrição: O apresentador José Luiz Datena, no Brasil Urgente, falou o que quis
e ouviu o que não Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/datena-nao-esperava-ouvir-isso-ao-vivo-nobrasil-urgente-video/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-06 07:56:25
Título: Por que projeto para reduzir preço de combustíveis pode não funcionar?
Descrição: Proposta prevê teto para imposto sobre combustíveis, mas
especialistas afirmam que medida pode não ter o resultado desejado pelo governo
e, ainda por cima, provocar efeitos colaterais em áreas como educação.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61687404?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-05 00:00:00
Título: Diversidade é crucial para tornar democracia mais legítima, diz
cientista política
Descrição: Jane Mansbridge, 82, mergulhou no tema da representação política
ainda nos anos 1960. Estava preocupada com os coletivos estudantis que
desmoronavam porque não conseguiam satisfazer as demandas de seus membros.Leia
mais (06/05/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/diversidade-e-crucial-para-tornar-democracia-mais-legitimadiz-cientista-politica.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-05 00:00:00
Título: Emendas têm fila de espera e viram arma da cúpula do Congresso para
reeleição em 2023
Descrição: Base de negociações políticas no Congresso, as emendas de relator do
Orçamento estão emperradas no começo deste ano. Mais de 430 deputados e
senadores já apresentaram proposta para destinar recursos para suas bases
eleitorais, mas os R$ 16,5 bilhões reservados para as emendas estão praticamente
parados.Leia mais (06/05/2022 - 23h15)

Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/emendas-tem-fila-de-espera-e-viram-arma-da-cupula-docongresso-para-reeleicao-em-2023.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-05 00:00:00
Título: Quilombo nos Parlamentos: que o Brasil ganhe um Congresso com sua cara
Descrição: Acontece nesta segunda (6), na Ocupação 9 de Julho, em São Paulo, o
lançamento da iniciativa Quilombo nos Parlamentos. Trata-se de um movimento de
promoção de candidatos negros nas eleições deste ano, organizado pela Coalizão
Negra por Direitos. O evento contará com a presença de gigantes da história do
movimento negro brasileiro, como Milton Barbosa, Sueli Carneiro, Hélio Santos e
Cida Bento.Leia mais (06/05/2022 - 15h35)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/06/quilombo-nos-parlamentos-que-obrasil-ganhe-um-congresso-com-sua-cara.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-06 05:15:15
Título: Bloomberg revela como Putin atingiu ponto fraco da Europa
Descrição: O presidente russo, Vladimir Putin, atingiu o ponto fraco da Europa,
ou seja, o seu setor energético.
Url :https://br.sputniknews.com/20220606/bloomberg-revela-como-putin-atingiuponto-fraco-da-europa-22936148.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-06 05:05:50
Título: MD: tropas russas eliminam mais de 300 nacionalistas e destroem 3
depósitos de munição na Ucrânia
Descrição: As tropas de mísseis e artilharia russas eliminaram mais de 300
nacionalistas e destruíram dez blindados e dois sistemas Grad, informou na
segunda-feira (6) o representante oficial do Ministério da Defesa russo, o
major-general Igor Konashenkov.
Url :https://br.sputniknews.com/20220606/md-tropas-russas-eliminam-mais-de-300nacionalistas-e-destroem-3-depositos-de-municao-na-ucrania-22936017.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-05 15:55:51
Título: Maduro: EUA dão 'pequenos passos' permitindo a 3 empresas explorar
petróleo na Venezuela
Descrição: Duas empresas europeias e uma empresa americana receberam permissão
dos EUA para explorar petróleo e gás na Venezuela, anunciou o presidente do país
sul-americano.
Url :https://br.sputniknews.com/20220605/maduro-eua-dao-pequenos-passospermitindo-a-3-empresas-explorar-petroleo-na-venezuela-22932369.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Título: Ataque a igreja deixa mais de 50 mortos na Nigéria, dizem autoridades
Descrição: Homens armados abriram fogo contra fiéis e detonaram explosivos em
uma igreja católica na cidade de Owo, no estado de Ondo, sudoeste da Nigéria,
neste domingo (5), deixando mais de 50 mortos, informaram autoridades locais.
Url :https://br.sputniknews.com/20220605/ataque-a-igreja-deixa-mais-de-50mortos-na-nigeria-dizem-autoridades-22931816.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-05 00:45:09
Título: EUA: tiroteio em shopping de Phoenix deixa 1 morto e 8 baleados, diz
mídia
Descrição: No sábado (4), uma pessoa foi morta e outras oito ficaram feridas em
um ataque a tiros em um shopping na cidade de Phoenix, no estado norte-americano
do Arizona, segundo a mídia local.

Url :https://br.sputniknews.com/20220605/eua-tiroteio-em-shopping-de-phoenixdeixa-1-morto-e-8-baleados-diz-midia-22926045.html

