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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-06
Título: Contas de luz vão aumentar de 7% a 24% este mês
Descrição: A partir deste mês os brasileiros vão sentir mais ainda o peso das
contas de luz em seus orçamentos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
aprovou reajustes nas tarifas de 7% a 24% para clientes residenciais.
Outra preocupação que o consumidor deve ter em relação ao valor que vai pagar na
conta de luz, além da venda da Eletrobras, é com os impostos incluídos na conta
como PIS e Cofins (federais) e ICMS (estadual); e tributos variáveis, como os
custos de distribuição, transmissão e geração, que variam de estado para estado;
encargos setoriais, destinados a cobrir custos do setor elétrico; bandeira
tarifária; e a parte que o consumidor pagar para as prefeituras garantirem a
iluminação pública. Aumentos serão maiores com privatização da Eletrobras
O aumento nas contas poderá ser ainda maior com a decisão do governo de Jair
Bolsonaro (PL), em vender a Eletrobras. Economistas e especialistas do setor
alertaram diversas vezes sobre os perigos da privatização da empresa pública,
que, inclusive está sendo vendida bilhões de reais abaixo do valor de mercado.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/contas-de-luz-vao-aumentar-de-7-a-24-estemes-e2a0
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-06
Título: Prévia da inflação vai de 7,89% para 9% de acordo com relatório do Banco
Central
Descrição: O relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Banco
Central (BC), atualizou a estimativa do índice de inflação do ano de 7,89%, no
final do mês de abril, para 9%. A divulgação do relatório com projeções do
mercado financeiro sofreu interrupção por conta da greve dos servidores do BC,
que acontece desde o dia 1º de abril. O pedido é de um reajuste salarial de 27%.
Url : https://revistaforum.com.br/economia/2022/6/6/previa-da-inflao-vai-de-789para-9-de-acordo-com-relatorio-do-banco-central-118373.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-06 19:40:26
Título: Família de jornalista desaparecido implora por buscas: ‘Enviem a Força
Nacional’
Descrição: 'Entendemos que o tempo é essencial, então por favor encontrem nosso
Dom o mais rápido possível', disse o cunhado de Dom Phillips, Paul Sherwood
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/familia-de-jornalistadesaparecido-implora-por-buscas-enviem-a-forca-nacional/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-07 00:00:39
Título: Região onde repórter e servidor desapareceram sofre violência crescente
e foi abandonada pelo governo, diz ex-chefe da Funai
Descrição: Para Antenor Vaz, que chefiou a Funai no Vale do Javari, sumiço da
dupla 'expõe o total abandono que servidores e indígenas' experimentam na região
no governo Bolsonaro
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61713814?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-06 15:00:00
Título: “Vereador dos garimpeiros” abre portas no governo federal para lobby da
mineração
Descrição: Porta-voz de garimpeiros paraenses em Brasília, Wescley Tomaz já se
encontrou com Jair Bolsonaro, ministros do governo e representantes da Agência
Nacional de Mineração

Url :https://apublica.org/2022/06/vereador-dos-garimpeiros-abre-portas-nogoverno-federal-para-lobby-da-mineracao/
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-06
Título: Rios na Terra Yanomami tem 8600% de contaminação por mercúrio, revela
laudo da PF
Descrição: Perícia analisou amostras de água corrente dos rios Couto de
Magalhães, Catrimani, Paríma e Uraricoera. Danos da poluição podem afetar saúde
dos indígenas que vivem próximo a garimpos ilegais.
Url : https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/06/06/rios-na-terra-yanomamitem-8600percent-de-contaminacao-por-mercurio-revela-laudo-da-pf.ghtml
Fonte: Mediapart - França
Data: 2022-06-06 18:59:32
Título: No Brasil, a multinacional francesa Vallourec no coração de um sistema
de mineração predatório
Descrição: Em janeiro de 2022, uma barragem pertencente à Vallourec foi
submersa, sem causar nenhuma baixa. Mas o incidente levanta o véu sobre os
métodos da multinacional, especialista em tubos de aço, e sobre os riscos da
atividade mineira na região de Minas Gerais.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/060622/au-bresil-lamultinationale-francaise-vallourec-au-coeur-d-un-systeme-minier-predateur
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-06 19:00:00
Título: Universidades federais alertam que Orçamento é menor do que antes da
pandemia
Descrição: MEC informa que governo elevou recursos para algumas áreas, SBPC
critica cortes em ciência e tecnologia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/883945-universidades-federais-alertamque-orcamento-e-menor-do-que-antes-da-pandemia/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-06
Título: Jogo sujo: Kassio leva sua decisão à 2ª Turma e “mela” sessão no
plenário virtual
Descrição: O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF),
ao que tudo indica, está mesmo disposto a destruir quaisquer
resquícios de dignidade jurídica e profissional depositados nele ao assumir uma
vaga na mais alta corte da Justiça brasileira, tudo para agradar a Jair
Bolsonaro e manter-se submisso ao presidente extremista que o nomeou.
Numa manobra claramente traiçoeira e mal-intencionada, ele encaminhou sua
decisão monocrática de devolver o mandato do deputado estadual bolsonarista
Fernando Francischini (União Brasil-PR), cassado por espalhar fake news, à
apreciação da 2ª turma do STF, horas antes de começar a sessão no plenário
virtual do tribunal, à meia-noite de terça-feira (6), marcada pelo presidente do
Supremo, ministro Luiz Fux. A evasiva, para juristas, foi nitidamente
um subterfúgio para tumultuar ainda mais o ambiente na corte, já
completamente desgastado pelas sucessivas decisões de Nunes Marques,
que contrariam a lógica até nos casos mais óbvios para dar pareceres alinhados
aos pontos de vista tortos de Bolsonaro. No caso da devolução dos
mandatos de Francischini e do deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE), a
decisão do ministro bolsonarista anulou uma decisão colegiada do TSE, o
que sabidamente é ilegal e fora de propósito.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/6/jogo-sujo-kassio-leva-suadeciso-2-turma-mela-sesso-no-plenario-virtual-118410.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 05:28:18
Título: Palmares no Congresso: movimento quer aquilombar Legislativos de todo o
país
Descrição: Iniciativa Quilombo nos Parlamentos marca nova etapa da luta do
movimento negro – sem deixar de lado a ancestralidade

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/palmares-no-congresso-movimentoquer-aquilombar-legislativos-de-todo-o-pais
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-07
Título: O Brasil só será soberano quando houver igualdade, diz Lula no "Quilombo
nos parlamentos"
Descrição: Pré-candidatos negros se reuniram em São Paulo, nesta segunda-feira
(6), para o lançamento da iniciativa “Quilombo nos parlamentos”. O ex-presidente
Lula (PT), que testou positivo para covid, está em isolamento, por isso
participou de maneira virtual. Ele defendeu o protagonismo do movimento, ao
afirmar que “o povo negro deve ser sujeito da história, não coadjuvante”.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/o-brasil-so-sera-soberano-quando-houverigualdade-diz-lula-no-quilombo-nos-parlamentos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 17:47:36
Título: BdF Explica | A política ambiental brasileira está no fundo do poço?
Descrição: Brasil deixou de ser o país que diminuiu desmatamento em 83% e virou
palco de uma verdadeira tragédia socioambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/bdf-explica-a-politicaambiental-brasileira-esta-no-fundo-do-poco
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 22:02:03
Título: Cineasta indígena diz que saída para mudanças climáticas é estar em
harmonia com a natureza
Descrição: Para abordar o assunto, entrevistamos Olinda Yawar Tupinambá,
indígena do povo Tupinambá e Pataxó Hã-hã-hãe
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/cineasta-indigena-diz-que-saidapara-mudancas-climaticas-e-estar-em-harmonia-com-a-natureza
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-06
Título: Jovens do MST protestam em Maceió contra crime ambiental causado pela
Braskem
Descrição: Referindo-se ao “prefeito instagramável”, jovens do MST em Alagoas
realizaram na manhã de hoje (06) uma intervenção na porta da Prefeitura de
Maceió, no bairro do Jaraguá. Levando entulhos para a porta do prédio, a ação
faz referência ao crime ambiental que a cidade vive, resultado da ação da
mineradora Braskem e o silêncio da gestão municipal. O crime, que já é
caracterizado como o maior crime ambiental em área urbana do mundo, ameaça a
vida de cerca de 40 mil pessoas em quatro bairros de Maceió, com afundamento de
solo e tremores de terra, a partir do desgaste da exploração de sal-gema,
substância utilizada para a fabricação de soda cáustica e PVC.
Url : https://mst.org.br/2022/06/06/jovens-do-mst-protestam-em-maceio-contracrime-ambiental-causado-pela-braskem/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-06 23:31:36
Título: Lula classifica ameaças a jornalistas como “risco para a democracia”
Descrição: O ex-presidente Lula comentou em seu perfil no Twitter e no site
oficial de sua campanha eleitoral sobre as ameaças de morte sofridas pelo
repórter Lucas Neiva, do Congresso em Foco, após produzir uma matéria
denunciando a produção de fake news em favor de Jair Bolsonaro no fórum anônimo
1500chan. Segundo o candidato, “fake news [ ]The post Lula classifica ameaças a
jornalistas como “risco para a democracia” appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/lula-classifica-ameacas-ajornalistas-como-risco-para-a-democracia/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-06 20:09:03
Título: Depois de repórter, editora é ameaçada de morte e estupro

Descrição: Eu vou te matar, sua vagabunda. Vou enfiar meu pau nesse bumbum
guloso, de um jeito ou de outro. Achei quatro falhas em criptografias militares,
infinitamente dez vezes mais fortes que a do Pentágono. Eu já tenho seus dados e
os dados de toda sua família. Viajarei até sua casa com a arma que estou [ ]The
post Depois de repórter, editora é ameaçada de morte e estupro appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/depois-de-reporter-editora-eameacada-de-morte-e-estupro/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa: violência indescritível na Nigéria, que a paz prevaleça sobre o
ódio
Descrição: Num telegrama assinado pelo Cardeal-Secretário de Estado, Pietro
Parolin, Francisco expressa a sua proximidade espiritual para com a diocese de
Ordo e reza pela conversão dos corações de quem realizou o massacre na
Solenidade de Pentecostes.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-06/telegrama-papa-franciscoataque-nigeria-pentecostes-igreja.html
Fonte: Poder360
Título: Nova York restringe compra de armas semiautomáticas
Descrição: Governadora do Estado assinou lei nesta 2ª feira (6.jun.2022) que
proíbe a venda para menores de 21 anos
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/nova-york-restringe-compra-dearmas-semiautomaticas/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-06
Título: Desaparecimentos de jornalista e indigenista na Amazônia são mais uma
sombra para Cúpula das Américas
Descrição: Anfitrião, Biden passará por constrangimento de se reunir com
Bolsonaro, que estimula crimes ambientais e violência contra ativistas. A Cúpula
das Américas começa nesta segunda-feira (6), nos Estados Unidos, esvaziada e com
credibilidade em xeque. A reunião de líderes dos países do continente, com o
tema “Construindo um futuro sustentável, resiliente e equitativo”, vai até sexta
(10). A necessidade da transição para um modelo de energia limpa, e o combate ao
aquecimento global estarão em pauta. “É o evento de maior prioridade do
presidente Biden para a região”, diz o Departamento de Estado norte-americano em
sua página na Internet. Mas o evento soa desacreditado quando se sabe que Cuba,
Venezuela e Nicarágua não foram convidadas pelos anfitriões Estados Unidos.
Tanto que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, confirmou que não
participará da reunião continental em Los Angeles.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2022/06/desaparecimentosamazonia-sombra-descareditada-cupula-das-americas/
Fonte: Poder360
Título: Presidente do México diz que não irá à Cúpula das Américas
Descrição: Decisão do governante é em resposta à exclusão de Cuba, Nicarágua e
Venezuela do evento
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/presidente-do-mexico-nao-ira-acupula-das-americas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 20:47:33
Título: Aumenta a busca por repórter inglês e indigenista da Funai
desaparecidos, veja repercussão
Descrição: Forças de segurança anunciam reforço das buscas e internet
pergunta: \Cadê o Bruno Pereira e o Dom Philips?\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/aumentam-as-buscam-por-reporteringles-e-indigenista-da-funai-desaparecidos-veja-repercussao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 18:28:02

Título: Campanha de Lula envia esboço de plano de governo a partidos aliados,
leia os pontos principais
Descrição: Propostas focam majoritariamente a recuperação econômica sustentável
e o desenvolvimento social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/campanha-de-lula-envia-esbocode-plano-de-governo-a-partidos-aliados-leia-os-pontos-principais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 15:23:17
Título: Sheila de Carvalho: \é necessário praticar o antirracismo nas urnas\
Descrição: Coalizão Negra por Direitos lança iniciativa de apoio a mais de 50
candidaturas de pessoas pretas aos legislativos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/sheila-de-carvalho-e-necessariopraticar-o-antirracismo-nas-urnas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 13:26:34
Título: Justiça autoriza, e assembleia dá mais um passo para privatização da
Eletrobras
Descrição: Com o resultado, desestatização da estatal segue marcada para segunda
(13)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/justica-autoriza-e-assembleiada-mais-um-passo-para-privatizacao-da-eletrobras
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 10:27:24
Título: Quilombo São Benedito é reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural
do Rio de Janeiro
Descrição: A lei é de autoria da deputada Zeidan (PT) e foi sancionada com veto
parcial pelo governador Cláudio Castro (PL)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/quilombo-sao-benedito-ereconhecido-como-patrimonio-historico-e-cultural-do-rio-de-janeiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 10:02:06
Título: Covid: Rio volta a ter centros de testagem e pede reabertura de leitos
Descrição: Crescimento nos números registrados nas últimas semanas não foi
acompanhado por mais óbitos ou outros indicadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/covid-rio-volta-a-ter-centrosde-testagem-e-pede-reabertura-de-leitos-para
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 09:44:32
Título: Oposição fragmentada no RS: Sem união, esquerda não retorna ao poder,
dizem especialistas
Descrição: Com oposição dividida em três candidaturas, segundo turno poderá ter
enfrentamento entre dois nomes da direita
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/oposicao-fragmentada-no-rs-semuniao-esquerda-nao-retorna-ao-poder-dizem-especialistas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 09:19:33
Título: Incêndio no Ninho do Urubu: Justiça do RJ revê decisão e envia caso para
o STF
Descrição: Fogo no centro de treinamento do Flamengo matou 10 jovens do time de
base, mas indenizações estavam paralisadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/incendio-no-ninho-do-urubujustica-do-rj-reve-decisao-e-envia-caso-para-o-stf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-06 07:52:37
Título: Opinião | Entenda por que a Eletrobras jamais deveria ser privatizada
Descrição: A construção da autonomia nacional na geração de eletricidade é
instrumento para o fornecimento de luz para todos

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/06/opiniao-entenda-por-que-aeletrobras-jamais-deveria-ser-privatizada
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-06 19:51:31
Título: Vem aí um novo choque internacional de juros?
Descrição: Somente quem compartilha de uma visão reducionista da dinâmica
inflacionária é quem preconiza um único remédio para combatê-la
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/vem-ai-umnovo-choque-internacional-de-juros/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-06 18:02:33
Título: PSDB libera Cesar Maia como vice de Freixo no Rio
Descrição: Segundo interlocutores, as tratativas entre o deputado e o vereador
têm avançado, e a possibilidade de uma aliança ao governo do Rio se aproxima
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/psdb-libera-cesar-maia-como-vicede-freixo-no-rio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-06 16:48:19
Título: Alvo de campanha de ódio, família de garoto trans tem a casa apedrejada
na Bahia
Descrição: Os ataques começaram após a família do menino reivindicar o direito
de ser chamado pelo nome social na escola em que frequenta, conforme estabelece
a lei
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/alvo-de-campanha-de-odio-familiade-garoto-trans-tem-a-casa-apedrejada-na-bahia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-06 15:47:54
Título: Ministro do Meio Ambiente da República Dominicana é assassinado em seu
gabinete por ‘amigo pessoal’
Descrição: Segundo a Presidência, as informações preliminares indicam que Mera
'perdeu a vida ao ser atacado com um arma de fogo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/ministro-do-meio-ambiente-darepublica-dominicana-e-assassinado-em-seu-gabinete-por-amigo-pessoal/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-06 15:37:49
Título: PGR pede que denúncia contra Milton Ribeiro por homofobia vá para a
Justiça Federal
Descrição: O argumento do órgão é que, ao deixar o governo, o bolsonarista
perdeu o direito ao foro por prerrogativa de função
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pgr-pede-que-denuncia-contramilton-ribeiro-por-homofobia-va-para-a-justica-federal/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-07 00:23:12
Título: Ratinho Junior garante o MAIOR preço na tarifa de energia, diz
presidente da Copel
Descrição: O presidente da Companhia Paranaense de Energia (Copel), Daniel
Pimentel Slaviero, pode ter cometido sincericídio ao dizer que o governador
Ratinho Junior mudou os estatutos da estatal para garantir que o maior preço na
tarifa seja cobrado dos consumidores. O governo do Paraná é o sócio majoritário
da energética, portanto é quem dá as cartas ... Read moreNotícias Verdadeiras, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ratinho-junior-garante-o-maior-preco-natarifa-de-energia-diz-presidente-da-copel/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-06 23:01:30
Título: ‘Há um vazio de governo, por isso sou pré-candidato’, diz Requião

Descrição: O ex-senador Roberto Requião explicou mais uma vez, nesta segundafeira (06/06), porque ele está disputando o Palácio Iguaçu. Não sou précandidato para disputar o governo do Paraná com o Ratinho [Junior]. Nosso estado
está sem governo. Portanto sou pré-candidato a preencher o vazio de governo que
prejudica todos os paranaenses disse Requião. De ... Read moreNotícias
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ha-um-vazio-de-governo-por-isso-sou-precandidato-diz-requiao/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-06 17:56:18
Título: Revogar a reforma trabalhista e o teto de gastos com o povo, preveem
Lula e Alckmin
Descrição: A velha mídia corporativa associada ao capital especulativo, aos
bancos ficou ouriçada diante da proposta da chapa Lula e Alckmin rever a base
angular do golpe de Estado, em 2016, que derrubou Dilma Roussef e estabeleceu a
república dos banqueiros no país. A federação de esquerda PSB, PCdoB, PV, Psol,
Rede e ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/revogar-a-reforma-trabalhista-e-o-teto-degastos-com-o-povo-preveem-lula-e-alckmin/
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: IHU Notícias
Data: 2022-06-06 03:00:00
Título: As chacinas no Brasil não são mais resquícios da ditadura, mas marcas de
nossa frágil democracia. Entrevista especial com Carolina Grillo
Descrição:
O senso comum diz que democracia é o direito de todos. Mas a forma como se vive
a democracia pode revelar que ela nem sempre é para todos. Um país que usa a
morte como estratégia de segurança pública e estigmatiza os mar [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619231-as-chacinas-no-brasil-nao-sao-maisresquicios-da-ditadura-mas-marcas-de-nossa-fragil-democracia-entrevistaespecial-com-carolina-grillo
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00
Título: Jornalismo reage a ataques e recuo na transparência na gestão Bolsonaro
Descrição: Ao longo do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), jornalistas e
veículos de comunicação têm enfrentado uma ofensiva constante que fere o direito
à liberdade de expressão e a liberdade de imprensa no país.Leia mais (06/07/2022
- 01h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/jornalismo-reage-a-ataques-e-recuo-na-transparencia-nagestao-bolsonaro.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00
Título: Consórcio integrado pela Folha promove ação para valorizar acesso à
informação
Descrição: O consórcio de veículos de imprensa formado por Folha, UOL, G1, O
Globo, Extra e Estado de S. Paulo realiza nesta terça-feira (2), Dia Nacional da
Liberdade de Imprensa, uma ação em conjunto com empresas de comunicação pela

valorização do acesso à informação e a defesa da integridade dos
jornalistas.Leia mais (06/07/2022 - 01h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/consorcio-integrado-pela-folha-promove-acao-para-valorizaracesso-a-informacao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-06 00:00:00
Título: David Miranda contraria Ciro e diz que votaria em Lula no 2º turno
vestido de vermelho
Descrição: A sinalização de Ciro Gomes (PDT) de que não apoiaria Lula (PT)
contra Jair Bolsonaro (PL) caso o segundo turno entre eles se confirme não é
compartilhada pela totalidade de seus seguidores. Um dos maiores entusiastas da
candidatura do pedetista à presidência, o deputado David Miranda (PDT-RJ) diz
que vai, sim, votar no petista caso ele dispute a segunda rodada eleitoral
contra o atual presidente.Leia mais (06/06/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/david-miranda-contraria-ciro-e-diz-quevotaria-em-lula-no-2o-turno-vestido-de-vermelho.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-06 00:00:00
Título: Datafolha: Lula tem 23% dos seus eleitores de direita, e Bolsonaro, 29%
de esquerda
Descrição: A classificação ideológica do eleitorado do ex-presidente Luiz Inácio
da Silva (PT), a partir dos critérios do Datafolha, mostra que 23% dos que
querem votar nele são identificados com pensamentos de direita em comportamento
e economia, embora a grande maioria (60%) esteja à esquerda.Leia mais
(06/06/2022 - 16h33)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/datafolha-lula-tem-23-dos-seus-eleitores-de-direita-ebolsonaro-29-de-esquerda.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-06 00:00:00
Título: Marília critica PSB e diz que repetirá Arraes e Lula com frente ampla
Descrição: Pré-candidata ao governo de Pernambuco, Marília Arraes
(Solidariedade) afirmou nesta segunda-feira (6) que os governos do PSB estão
destruindo o estado e disse que concorrerá em uma frente ampla, repetindo seu
avô Miguel Arraes (1916-2005) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT).Leia mais (06/06/2022 - 11h17)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/marilia-critica-psb-e-diz-que-repetira-arraes-e-lula-comfrente-ampla.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-06 23:30:05
Título: Governo propõe Projeto de Lei para zerar ICMS dos combustíveis
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou, nesta segunda-feira (6),
que pretende encaminhar ao Congresso um Projeto de Lei Complementar que propõe
zerar a cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de
combustíveis como gasolina, etanol, diesel e o gás de cozinha. “A gente espera
que haja entendimento por parte do Senado para [ ]The post Governo propõe
Projeto de Lei para zerar ICMS dos combustíveis appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/governo-propoe-projeto-delei-para-zerar-icms-dos-combustiveis/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-06 20:43:30

Título: Programa do PT prevê revogação de reforma trabalhista e do teto de
gastos
Descrição: A primeira minuta divulgada do programa de governo do PT para uma
eventual vitória eleitoral do ex-presidente Lula prevê a revogação das duas
principais reformas realizadas na gestão de Michel Temer: o teto de gastos e a
reforma trabalhista. As duas legislações são alvo constante de críticas tanto do
PT quanto dos demais partidos de [ ]The post Programa do PT prevê revogação de
reforma trabalhista e do teto de gastos appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/programa-do-pt-preverevogacao-de-reforma-trabalhista-e-do-teto-de-gastos/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-06 19:40:49
Título: Governo bloqueia R$ 6,9 bilhões do Orçamento de 2022 e adia reajuste de
servidores
Descrição: O Ministério da Economia anunciou, nesta segunda-feira (6), que o
governo federal bloqueou R$ 6,9 bilhões do Orçamento deste ano para cumprir a
regra do teto dos gastos – medida aprovada no governo do presidente Michel Temer
(MDB) que limita o crescimento das despesas da União à inflação registrada nos
últimos 12 meses. Inicialmente, a [ ]The post Governo bloqueia R$ 6,9 bilhões do
Orçamento de 2022 e adia reajuste de servidores appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/governo-bloqueia-r-69bilhoes-do-orcamento-de-2022-e-adia-reajuste-de-servidores/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-06 14:36:49
Título: Brasil cria 197 mil empregos formais em abril, aponta Caged
Descrição: O Brasil criou 196.966 postos de trabalho com carteira assinada no
mês de abril. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (6), pelo Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e
Previdência Social. O órgão reúne o total de admissões e desligamentos
mensalmente. O desempenho de abril é fruto de 1.854.557 novos [ ]The post
Brasil cria 197 mil empregos formais em abril, aponta Caged appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/brasil-cria-197-milempregos-formais-em-abril-aponta-caged/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-07 03:38:37
Título: Biden declara emergência devido à possível escassez de energia nos EUA
Descrição: O presidente norte-americano, Joe Biden, declarou emergência devido à
possível escassez de energia nos EUA, segundo comunicado da Casa Branca.
Url :https://br.sputniknews.com/20220607/biden-declara-emergencia-devido-apossivel-escassez-de-energia-nos-eua-22951839.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-06 18:22:08
Título: América Latina não é 'quintal' dos EUA, afirma mídia estatal da China
Descrição: Em editorial, mídia estatal da China pede que os EUA respeitem países
latino-americanos e caribenhos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220606/america-latina-nao-e-mais-quintal-doseua-afirma-midia-estatal-da-china-22949128.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-06 07:58:17
Título: Lavrov: quanto mais potentes forem sistemas enviados a Kiev, para mais
longe afastaremos nazistas
Descrição: Quanto maior o alcance dos sistemas de mísseis fornecidos pelo
Ocidente à Ucrânia, para mais longe Moscou vai \afastar os nazistas\ dos
territórios de onde vem a ameaça à Rússia, disse nesta segunda-feira (6) o
ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.
Url :https://br.sputniknews.com/20220606/lavrov-quanto-mais-potentes-foremsistemas-enviados-a-kiev-para-mais-longe-afastaremos-nazistas-22939627.html

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-06 17:32:26
Título: Fears for safety of British journalist missing in Brazilian Amazon
Descrição: Dom Phillips disappeared on a trip to one of the remotest corners of
the Amazon days after receiving threatsFears are growing over the safety of a
British journalist and a Brazilian Indigenous expert who have disappeared in one
of the remotest corners of the Amazon just days after receiving threats.Dom
Phillips, a longtime contributor to the Guardian in Brazil, was last seen over
the weekend in the Javari region of Amazonas state – a vast region of rivers and
rainforests near the border with Peru. Continue reading...
Url :https://www.theguardian.com/media/2022/jun/06/dom-phillips-britishjournalist-missing-brazil-amazon
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corresponsales en Brasil preocupados por desaparición de periodista
Descrição: 7 de junio de 2022,
0:14Brasilia, 7 jun (Prensa Latina) Las
asociaciones de Corresponsales de Prensa Extranjera en Brasil y de
Corresponsales Extranjeros manifiestan hoy perenne preocupación por la
desaparición del periodista inglés Dom Phillips y el indigenista nacional Bruno
Araújo Pereira en la Amazonia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532126&SEO=corresponsales-enbrasil-preocupados-por-desaparicion-de-periodista
Fonte: Amériques : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Brésil : disparition d’un journaliste britannique et d’un spécialiste
brésilien des peuples autochtones
Descrição: Dom Phillips a disparu alors qu’il faisait des recherches pour un
livre dans la vallée de Javari, en compagnie de l’expert Bruno Araujo Pereira.
Selon des groupes de défense des droits indigènes, ils avaient fait l’objet de
menaces la semaine dernière.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/06/bresil-disparitiond-un-journaliste-britannique-et-d-un-specialiste-bresilien-des-peuplesautochtones_6129136_3210.html
Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Brazilian authorities search for missing UK journalist, expert
Descrição: British journalist Dom Phillips and Indigenous expert Bruno Pereira
were last seen on Sunday in remote Amazon area.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2022/6/6/brazilian-authorities-search-formissing-uk-journalist-expert
Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-07 01:57:55
Título: British Journalist and Brazilian Indigenous Expert Missing in the Amazon
Descrição: Dom Phillips and Bruno Araújo Pereira were last seen Sunday morning
traveling in a boat in the northern Brazilian state of Amazonas.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/06/world/americas/dom-phillips-brunoaraujo-pereira-missing-amazon.html
Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-06-07 04:07:42
Título: Veteran British journalist Dom Phillips missing in Amazon
Descrição: The journalist was travelling with a Brazilian indigenous expert in
Brazil when they went missing.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61714232?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

