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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-07
Título: Com Bolsonaro, cerca de 2 milhões de crianças estão em condição de trabalho 
infantil
Descrição: Com o desgoverno do presidente Jair Bolsonaro (PL), cerca de dois 
milhões de crianças e adolescentes brasileiros, a maioria pretos e pobres, estão
em condição de trabalho infantil no Brasil atualmente. A prática é ilegal e 
priva crianças e jovens de uma vivência saudável, afastando-as da escola, além 
de expor à exploração sexual, ao tráfico a acidentes de trabalho que podem até 
causar a morte. O tema ganha atenção especial às vésperas do 12 de Junho – Dia 
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, mas é prioridade da CUT 
permanentemente, segundo o do secretário interino de Políticas Sociais da CUT, 
Ismael José Cesar. O trabalho infantil é um assunto que merece toda a atenção da
sociedade por se classificado como uma grave violação aos direitos humanos, de 
acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), ressalta o dirigente, 
que critica a falta de compromisso de Bolsonaro com as crianças e os 
adolescentes.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-bolsonaro-cerca-de-2-milhoes-de-
criancas-estao-em-condicao-de-trabalho-infan-6854  

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-08
Título: Fome no Brasil: número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em
2 anos de pandemia
Descrição: Cerca de 33,1 milhões de brasileiros vivem em situação de fome, 14 
milhões a mais que em 2020. Quadro é equivalente ao da década de 1990.
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/08/fome-no-brasil-numero-de-
brasileiros-sem-ter-o-que-comer-quase-dobra-em-2-anos-de-pandemia.ghtml 

Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-08
Título: Número de brasileiros com fome dispara e atinge 33,1 milhões, diz 
pesquisa
Descrição: O número de pessoas em insegurança alimentar grave no Brasil —ou 
seja, passando fome— quase duplicou em menos de dois anos. Segundo a pesquisa 
Vigisan (Inquérito Nacional Sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia 
Covid-19 no Brasil), divulgada hoje (8), 33,1 milhões de brasileiros se 
encontram nessa situação (15,5% da população). O levantamento foi realizado pela
Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e 
Nutricional), que envolve seis entidades parceiras. Em 2020, quando foi 
realizada a primeira pesquisa deste tipo, eram 19 milhões de pessoas com fome no
Brasil (9,1% da população).
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/carlos-madeiro/2022/06/08/fome-atinge-
33-milhoes-de-pessoas-e-pais-retrocede-a-anos-90-diz-pesquisa.htm 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 12:20:24
Título: Aumento da fome: “A insegurança alimentar é resultado de ações 
políticas”, diz vice do Consea
Descrição: No Dia Mundial da Segurança Alimentar, a vice-presidenta do Consea- 
RS fala sobre a situação atual no país e no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/aumento-da-fome-a-inseguranca-
alimentar-e-resultado-de-acoes-politicas-diz-vice-do-consea

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 07:10:42
Título: Quarta onda de covid já é realidade 
Descrição: Puxada pelos números de Sul e Sudeste, pandemia volta a causar 
preocupação
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/quarta-onda-de-covid-ja-e-
realidade 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 17:48:25
Título: Com atraso e acusações de omissão, governo anuncia medidas tímidas para 
localizar desaparecidos
Descrição: Bruno Pereira e Dom Phillips estão desaparecidos no Vale do Javari, 
na Amazônia, desde o último domingo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/com-atraso-e-acusacoes-de-
omissao-governo-anuncia-medidas-timidas-para-localizar-desaparecidos

Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-07 20:35:51
Título: Selva?! Com 48 horas de atraso, foi assim que o Exército buscou Bruno 
Pereira e Dom Philips hoje
Descrição: Buscas após desaparecimento mostram um Exército despreparado – ou 
desinteressado.The post Selva?! Com 48 horas de atraso, foi assim que o Exército
buscou Bruno Pereira e Dom Philips hoje appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/07/selva-com-48-horas-de-atraso-foi-assim-
que-o-exercito-buscou-bruno-pereira-e-dom-philips-hoje/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00
Título: Região do desaparecimento no Amazonas é estratégica para o tráfico e tem
garimpo ilegal
Descrição: O município de Atalaia do Norte, no Amazonas, onde desapareceram o 
indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips no domingo (5), 
fica em uma região no extremo oeste do Amazonas marcada pela presença do maior 
número de indígenas em isolamento voluntário do mundo e pela rota de escoamento 
de tráfico de cocaína do Peru que é distribuída para o Brasil, Europa e 
África.Leia mais (06/07/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/regiao-do-desaparecimento-no-amazonas-e-estrategica-para-o-
trafico-e-tem-garimpo-ilegal.shtml

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-07 21:25:26
Título: Servidor desaparecido na Amazônia treinava indígenas para uso de drones 
e monitoramento de território
Descrição: Bruno da Cunha de Araújo Pereira desapareceu com o jornalista 
britânico Dom Phillips quando os dois estavam viajando a trabalho pela região.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61727198?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 18:48:50
Título: STF derruba decisão de Marques e mantém cassação de deputado 
bolsonarista
Descrição: Decisão da 2ª Turma mantém Fernando Francischini inelegível, ele foi 
cassado pelo TSE por divulgar fake news em 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/stf-derruba-decisao-de-marques-
e-mantem-cassacao-de-deputado-bolsonarista

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-07
Título: Bolsonaro é condenado por dano moral coletivo à categoria dos 
jornalistas
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro foi condenado a pagar indenização de R$ 
100 mil por dano moral coletivo causado aos profissionais de jornalismo. A 
decisão foi proferida pela juíza Tamara Hochgreb Matos, da 24ª Vara Cível da 
Comarca de São Paulo, nesta terça-feira (7). A ação civil pública contra 
Bolsonaro partiu do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo em 7 de abril do ano 
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passado. As duas datas são simbólicas: 7 de abril é Dia do Jornalista e 7 de 
junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Segundo a entidade, a decisão é 
inédita contra um governante em exercício. Na ocasião, o sindicato pleiteava na 
Justiça que Bolsonaro se abstivesse de realizar novas manifestações com “ofensa,
deslegitimação ou desqualificação à profissão de jornalista ou à pessoa física 
dos profissionais de imprensa, bem como de vazar/divulgar quaisquer dados 
pessoais de jornalistas”, além de uma indenização de R$ 100 mil, em favor do 
Instituto Vladimir Herzog. 
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/06/bolsonaro-condenado-
dano-moral-coletivo-jornalistas/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 20:14:47
Título: TRE rejeita mudança de domicílio eleitoral de Moro, que não pode ser 
candidato em São Paulo
Descrição: \Temos lei: domicílio é o local da moradia\, frisou juíz. Decisão foi
tomada por 4 votos a 2, e ex-juiz pode recorrer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/tre-rejeita-mudanca-de-
domicilio-eleitoral-de-moro-que-nao-pode-ser-candidato-em-sao-paulo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 19:36:18
Título: Em decisão histórica, Bolsonaro é condenado por danos morais a 
jornalistas
Descrição: Pela primeira vez um presidente da República em exercício é condenado
por ataques à categoria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/em-decisao-historica-bolsonaro-
e-condenado-por-danos-morais-a-jornalistas

Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-07 14:40:59
Título: Entrevista: ‘Cérebro de fetos Yanomami tem 7 vezes mais mercúrio de 
garimpo que o de adultos’, diz médico
Descrição: O pesquisador da Fiocruz Paulo Basta explica como o garimpo reproduz 
a lógica e os efeitos do processo de colonização dos portugueses.The post 
Entrevista: ‘Cérebro de fetos Yanomami tem 7 vezes mais mercúrio de garimpo que 
o de adultos’, diz médico appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/07/yanomami-fetos-mercurio-garimp-paulo-
basta/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 07:31:25
Título: Chuva de agrotóxicos afeta produção orgânica de pequenos agricultores na
Amazônia 
Descrição: Veneno lançado de avião caiu sobre lavouras que ajudam a preservar 
floresta em pleno arco do desmatamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/chuva-de-agrotoxicos-afeta-
producao-organica-de-pequenos-agricultores-na-amazonia
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-07 09:00:00
Título: “Mercado global de carbono” criado via decreto “é para inglês ver”, diz 
professor da UFRJ
Descrição: Para o especialista em economia do clima Luan Santos, Bolsonaro 
atropela Congresso com decreto numa tentativa desesperada de mudar a visão do 
governo na área ambiental e climática
Url :https://apublica.org/2022/06/mercado-global-de-carbono-criado-via-decreto-
e-para-ingles-ver-diz-professor-da-ufrj/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 17:24:43
Título: MST doa 20 mil espigas de milho e 900 quilos de arroz para cozinha 
comunitária do padre Júlio 
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Descrição: A iniciativa do MST partiu de famílias assentadas da região noroeste 
do Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/mst-doa-20-mil-espigas-de-milho-
e-900-quilos-de-arroz-para-cozinha-comunitaria-do-padre-julio
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-08 09:04:39
Título: Economia global crescerá 5 vezes mais que brasileira em 2022, diz OCDE
Descrição: Projeção foi revisada de 1,4% para 0,6%, conforme relatório divulgado
pela organização.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61728160?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-07
Título: Eduardo Bolsonaro aluga mansão em Brasília para instalar “instituto”
Descrição: Imóvel fica no Lago Sul, região mais cara da capital federal, e 
custará quase R$ 15 mil por mês. As instalações do Instituto Conservador-Liberal
estariam sendo financiadas por amigos e empresários, diz revista Veja
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/7/eduardo-bolsonaro-aluga-
manso-em-brasilia-para-instalar-instituto-118462.html  

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 20:27:08
Título: MPF acusa a AGU de atuar ilegalmente ao defender Bolsonaro e Wal do Açaí
Descrição: A atuação não se daria em favor do interesse público, declarou o 
Ministério Público à Justiça Federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mpf-acusa-a-agu-de-atuar-
ilegalmente-ao-defender-bolsonaro-e-wal-do-acai/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 06:17:57
Título: Próximo governo deve lidar com menos partidos e mais poder concentrado 
no Congresso
Descrição: Caso Lula vença as eleições, PT acredita que pode ser “menos 
complexo” negociar com bancadas por maioria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/proximo-governo-deve-lidar-com-
menos-partidos-e-mais-poder-concentrado-no-congresso
  
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 16:50:50
Título: Projeto de Lei quer impedir despejo de famílias em situação de 
vulnerabilidade
Descrição: Legislação que restringe remoções no contexto da pandemia só é válida
até o fim deste mês
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/projeto-de-lei-quer-impedir-
despejo-de-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 16:34:17
Título: Conferência da Clacso começa nesta terça com mesa sobre feminismos
Descrição: Encontro reúne figuras relevantes da política e da academia e retorna
após a pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/conferencia-da-clacso-comeca-
nesta-terca-com-mesa-sobre-feminismos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 16:25:13
Título: INSS prorroga perícia médica pela internet até o fim de junho
Descrição: Atualmente apenas dez municípios do Brasil disponibilizam o serviço 
aos trabalhadores e segurados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/inss-prorroga-pericia-medica-
pela-internet-ate-o-fim-de-junho
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 12:37:38
Título: Museu Memorial Pretos Novos reabre com exposição e laboratório 
interativo no Rio
Descrição: Cinco anos após a última escavação, equipe de arqueologia do Museu 
Nacional vai realizar novas buscas no local
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/museu-memorial-pretos-novos-
reabre-com-exposicao-e-laboratorio-interativo-no-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 12:14:33
Título: O que está em jogo para os EUA e a América Latina com a Cúpula das 
Américas?
Descrição: Entre boicotes e tensões políticas, evento acontece nesta semana em 
Los Angeles, Estados Unidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/o-que-esta-em-jogo-para-os-eua-
e-a-america-latina-com-a-cupula-das-americas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 10:13:53
Título: Opinião | A cidadania feminina ainda é uma questão?
Descrição: Com a cidadania e direitos políticos restritos, ousamos, ocupamos as 
ruas e nos mantivemos ativas e organizadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/opiniao-a-cidadania-feminina-
ainda-e-uma-questao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 09:46:04
Título: Cícero Guedes: vida de militante do MST vira tema de peça no interior do
RJ
Descrição: Peça narra história de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, a 
partir da visão do militante assassinado em 2013
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/cicero-guedes-vida-de-militante-
do-mst-vira-tema-de-peca-no-interior-do-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 09:27:11
Título: Penhora de imóvel: saiba quais deputados de MG votaram a favor de 
projeto
Descrição: Medida proposta por Bolsonaro garante que bancos retirem a casa de 
famílias inadimplentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/penhora-de-imovel-saiba-quais-
deputados-de-mg-votaram-a-favor-de-projeto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 09:19:38
Título: O que dizem as autoridades sobre desaparecimento de jornalista e 
indigenista na Amazônia?
Descrição: Forças de segurança anunciam reforço das buscas, e internet cobra: \
Onde estão Bruno Pereira e o Dom Philips?\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/o-que-dizem-as-autoridades-
sobre-desaparecimento-de-jornalista-e-indigenista-na-amazonia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 09:11:27
Título: Análise | Dia Nacional da Liberdade de Imprensa é uma data de luta 
contra a censura
Descrição: Prisões, torturas e até morte, era o que aguardava os precursores do 
jornalismo brasileiro quando ousavam criticar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/analise-dia-nacional-da-
liberdade-de-imprensa-e-uma-data-de-luta-contra-a-censura
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 08:54:55
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Título: Em meio a surto de covid, Ibaneis troca comando da Secretaria de Saúde 
do DF
Descrição: Lucilene Florêncio assume pasta após saída de Manoel Pafiadache
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/em-meio-a-surto-de-covid-
ibaneis-troca-comando-da-secretaria-de-saude-do-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-07 08:04:20
Título: Projeto prevê políticas públicas socioambientais para prevenir enchentes
e deslizamentos
Descrição: Segundo Jean Paul Metzger, a ideia do Projeto Biota Síntese é 
encontrar soluções para problemas socioambientais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/projeto-preve-politicas-
publicas-socioambientais-para-prevenir-enchentes-e-deslizamentos
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 20:45:05
Título: Lenio Streck: Decisão do TRE é correta e mostra que Moro não entende de 
competência territorial
Descrição: 'Habemus justiça', disse o jurista a CartaCapital após o tribunal 
recusar a transferência de domicílio eleitoral do ex-ministro de Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lenio-streck-decisao-do-tre-
e-correta-e-mostra-que-moro-nao-entende-de-competencia-territorial/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 20:16:27
Título: Câmara aprova projeto que prevê devolução de tributos e redução no valor
da conta de luz
Descrição: Texto que tem potencial de aliviar tarifas de energia vai à sanção do
presidente Jair Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-aprova-projeto-que-preve-
devolucao-de-tributos-e-reducao-no-valor-da-conta-de-luz/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 19:30:17
Título: Além de Francischini, decisão da 2ª Turma do STF afeta três deputados 
estaduais do Paraná
Descrição: Parlamentares eleitos na esteira da votação de deputado bolsonarista 
devem ser novamente substituídos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alem-de-francischini-decisao-da-
2a-turma-do-stf-afeta-tres-deputados-estaduais-do-parana/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 18:33:25
Título: Sindicatos agendam protesto contra Bolsonaro com carros de pipoca em SP
Descrição: Organizações acusam o governo  de 'pipocar' diante dos problemas 
econômicos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/sindicatos-agendam-protesto-
contra-bolsonaro-com-carros-de-pipoca-em-sp/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 18:26:03
Título: ‘Fui do tempo em que decisão do STF não se discutia, se cumpria. Mas não
sou mais’, ameaça Bolsonaro
Descrição: Ao criticar o julgamento sobre o Marco Temporal, o ex-capitão 
afirmou: 'Tenho duas opções: entrego a chave ao ministro ou digo que não vou 
cumprir'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fui-do-tempo-em-que-decisao-
do-stf-nao-se-discute-se-cumpre-mas-nao-sou-mais-ameaca-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 18:06:53
Título: Aos gritos, Bolsonaro faz ameaças após derrota de Francischini: ‘Não vou
viver como um rato. Tem de haver reação’
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Descrição: 'Eu sou o chefe das Forças Armadas. Não vamos fazer o papel de 
idiotas', afirmou o ex-capitão em evento no Palácio do Planalto
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/aos-gritos-bolsonaro-faz-ameacas-
apos-derrota-de-francischini-nao-vou-viver-como-um-rato-tem-de-haver-reacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 17:39:33
Título: Municípios alegam perda anual de R$ 27 bi e criticam proposta do governo
para combustíveis
Descrição: Cidades reclamam por não serem convidadas ao debate, apesar de 
receber parte do ICMS, e dizem que medidas para reestruturar o tributo precisam 
trazer compensação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/municipios-alegam-perda-anual-de-
r-27-bi-e-criticam-proposta-do-governo-para-combustiveis/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 17:09:04
Título: ‘Colocar cabresto’: Conselho de Ética rejeita ações de deputada do PSOL 
por ofensas na Alesp
Descrição: Mônica Seixas se queixou de injúrias no plenário e saiu da sessão sob
advertência por 'abuso'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/colocar-cabresto-conselho-de-
etica-rejeita-acoes-de-deputada-do-psol-por-ofensas-na-alesp/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 17:06:55
Título: Temer diz que ‘não houve condicionantes’ em conversa entre Bolsonaro e 
Moraes
Descrição: Ex-presidente contrariou declaração de que ministro do STF não teria 
cumprido acordo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/temer-diz-que-nao-houve-
condicionantes-em-conversa-entre-bolsonaro-e-moraes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 16:42:43
Título: Minas Gerais: Lula vai a 44% das intenções de voto contra 28% de 
Bolsonaro
Descrição: Quando são considerados apenas os votos válidos, o petista seria 
eleito no primeiro turno no estado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/minas-gerais-lula-vai-a-44-das-
intencoes-de-voto-contra-28-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-07 16:20:12
Título: Bolsonaro recebe representantes do Telegram no Planalto fora da agenda
Descrição: A ferramenta é o aplicativo preferido do bolsonarismo por ter regras 
de compartilhamento mais frouxas, inclusive de informações falsas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-recebe-representantes-
no-telegram-no-planalto-fora-da-agenda/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-07 22:15:11
Título: Bolsonaro surta com a iminente derrota para Lula
Descrição: O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) tem revezado entre surto e 
paúra diante da iminente derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). Os arroubos e ameaças revelam um inquilino do Palácio do Planalto 
psicologicamente frágil, que não tem forças ou condições de liderar um golpe. É 
um soldadinho de papel, um golpista ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-surta-com-a-iminente-derrota-
para-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-07 19:41:29
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Título: Requião será sabatinado nesta quarta-feira às 16h por jornalistas 
independentes
Descrição: O ex-senador Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná, 
será sabatinado nesta quarta-feira (08/06), às 16 horas, por jornalistas 
independentes do estado. Estarão na bancada online os jornalistas Luciana Pombo 
(Rádio + TV Tamandaré), Valdir Cruz (professor universitário), Johnny Soares 
(Blog do Johnny, de Ponta Grossa), e Esmael Morais (Blog do Esmael). A sabatina 
terá ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-sera-sabatinado-nesta-quarta-feira-
as-16h-por-jornalistas-independentes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-07 18:55:39
Título: Bolsonaro mente para o povo sobre preço dos combustíveis, diz PT
Descrição: A solução apresentada, na segunda-feira (06/06), pelo presidente 
cessante Jair Bolsonaro (PL) para baixar o preço dos combustíveis e do gás de 
cozinha não vai resolver o problema. E, se gerar algum efeito, será apenas 
temporário, ou seja, até a eleição. Esta é a avaliação do Partido dos 
Trabalhadores (PT). O motivo é simples. A ... Read moreNotícias Verdadeiras, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-mente-para-o-povo-sobre-preco-
dos-combustiveis-diz-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-07 11:41:13
Título: Litro do diesel pode chegar a R$ 10 no segundo semestre, diz FUP
Descrição: ► Há risco concreto de desabastecimento de diesel entre julho e 
agosto, estoque da Petrobras equivale a 14 dias A Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) alerta para o risco de o litro do óleo diesel atingir R$ 10 no
segundo semestre do ano, acima dos atuais R$ 7, em média, com impactos ainda 
mais severos ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/litro-do-diesel-pode-chegar-a-r-10-no-
segundo-semestre-diz-fup/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-07 03:00:00
Título: Transformações de hábitos indígenas trazem doenças metabólicas a povos 
originários. Entrevista especial com João Farias Guerreiro
Descrição:  
Não seria exagero ponderar que desde que o primeiro homem branco pisou em terra 
indígena os problemas para esses povos originários nunca cessaram. Mesmo se 
abstrairmos os confrontos e disputas políticas  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619028-transformacoes-de-habitos-indigenas-
trazem-doencas-metabolicas-a-povos-originarios-entrevista-especial-com-joao-
farias-guerreiro
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-08 00:00:00
Título: A 'usina de ideias mirabolantes' do governo para segurar o preço dos 
combustíveis, ouça podcast
Descrição: O governo Jair Bolsonaro (PL) buscou mais uma cartada para segurar o 
preço dos combustíveis. Desde o início de 2021, o preço médio do diesel subiu 
mais de 80%, e a gasolina, etanol e gás de cozinha, cerca de 50%, de acordo com 
a ANP (Agência Nacional do Petróleo).Leia mais (06/08/2022 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/06/a-usina-de-ideias-mirabolantes-do-governo-para-segurar-o-
preco-dos-combustiveis-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2022/06/a-usina-de-ideias-mirabolantes-do-governo-para-segurar-o-preco-dos-combustiveis-ouca-podcast.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2022/06/a-usina-de-ideias-mirabolantes-do-governo-para-segurar-o-preco-dos-combustiveis-ouca-podcast.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2022/06/a-usina-de-ideias-mirabolantes-do-governo-para-segurar-o-preco-dos-combustiveis-ouca-podcast.shtml
http://www.ihu.unisinos.br/619028-transformacoes-de-habitos-indigenas-trazem-doencas-metabolicas-a-povos-originarios-entrevista-especial-com-joao-farias-guerreiro
http://www.ihu.unisinos.br/619028-transformacoes-de-habitos-indigenas-trazem-doencas-metabolicas-a-povos-originarios-entrevista-especial-com-joao-farias-guerreiro
http://www.ihu.unisinos.br/619028-transformacoes-de-habitos-indigenas-trazem-doencas-metabolicas-a-povos-originarios-entrevista-especial-com-joao-farias-guerreiro
https://www.esmaelmorais.com.br/litro-do-diesel-pode-chegar-a-r-10-no-segundo-semestre-diz-fup/
https://www.esmaelmorais.com.br/litro-do-diesel-pode-chegar-a-r-10-no-segundo-semestre-diz-fup/
https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-mente-para-o-povo-sobre-preco-dos-combustiveis-diz-pt/
https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-mente-para-o-povo-sobre-preco-dos-combustiveis-diz-pt/
https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-sera-sabatinado-nesta-quarta-feira-as-16h-por-jornalistas-independentes/
https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-sera-sabatinado-nesta-quarta-feira-as-16h-por-jornalistas-independentes/


Título: Sistema e urna são bons, mas temos sugestões, diz nome de Bolsonaro para
auditar eleição
Descrição: O nome indicado pelo partido do presidente Jair Bolsonaro para 
realizar uma auditoria externa na eleição deste ano afirma que a urna e o 
sistema eletrônico de voto são bons, mas podem ser aperfeiçoados.Leia mais 
(06/07/2022 - 18h23)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/sistema-e-urna-sao-bons-mas-temos-sugestoes-diz-nome-de-
bolsonaro-para-auditar-eleicao.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00
Título: Sâmia Bomfim pede que Câmara resgate comissão para legalização da 
maconha
Descrição: A deputada federal e líder do PSOL na Câmara, Sâmia Bomfim (SP), 
enviou um requerimento à Presidência da Casa nesta semana cobrando a instauração
de uma comissão especial para discutir a legalização da maconha no país.Leia 
mais (06/07/2022 - 17h18)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/samia-bomfim-pede-que-camara-resgate-
comissao-para-legalizacao-da-maconha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00
Título: Sônia Guajajara relata a John Kerry sobre desaparecidos na Amazônia, 
veja vídeo
Descrição: A líder indígena Sonia Guajajara, relatou ao assessor do governo 
americano John Kerry o desaparecimento no Amazonas do jornalista inglês Dom 
Phillips, colaborador do jornal Guardian, e do indigenista Bruno Pereira, membro
da ONG Univaja e servidor em licença da Funai (Fundação Nacional do Índio).Leia 
mais (06/07/2022 - 15h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/sonia-guajajara-relata-a-john-kerry-sobre-desaparecidos-na-
amazonia-veja-video.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00
Título: Datafolha: Identificação de evangélicos com esquerda e direita se 
equivale no país
Descrição: Igrejas do calibre da Universal do Reino de Deus podem até dizer que 
o cristão progressista é uma anomalia que não deveria existir. Mas, considerando
visões de mundo que abrangem tanto temas comportamentais quanto econômicos, há 
uma divisão entre evangélicos identificados com a esquerda e aqueles que tendem 
para a direita.Leia mais (06/07/2022 - 12h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/datafolha-identificacao-de-evangelicos-com-esquerda-e-
direita-se-equivale-no-pais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00
Título: Governo do Rio anula nomeação de amigo de Bolsonaro para cargo de 
confiança
Descrição: Amigo e ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante 
décadas, o jornalista Waldir Ferraz teve sua nomeação para um cargo de confiança
no governo do Rio de Janeiro anulada nesta terça-feira (7).Leia mais (06/07/2022
- 10h52)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/governo-do-rio-anula-nomeacao-de-amigo-de-bolsonaro-
para-cargo-de-confianca.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00
Título: Nota do Exército no caso de Dom Phillips e Bruno Pereira revolta pessoas
nas redes
Descrição: Na noite desta segunda-feira (6), quando o desaparecimento do 
jornalista Dom Phillips e do indigenista da Funai Bruno Araújo já ultrapassava 
as 30 horas desde a notificação às autoridades, uma nota à imprensa assinada 
pelo Comando Militar da Amazônia (CMA) do Exército Brasileiro causou revolta e 
indignação nas redes sociais.Leia mais (06/07/2022 - 10h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/hashtag/2022/06/nota-do-exercito-no-caso-de-dom-phillips-e-bruno-
pereira-revolta-pessoas-nas-redes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00
Título: Marinha diz usar helicóptero, barcos e jet ski em busca de desaparecidos
no Amazonas
Descrição: A Marinha informou que na manhã desta terça-feira (7) usa um 
helicóptero do 1º Esquadrão de Emprego Geral do Noroeste, duas embarcações e um 
jet ski nas buscas do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal 
Guardian, de Bruno Pereira, membro da ONG Univaja e servidor em licença da Funai
(Fundação Nacional do Índio).Leia mais (06/07/2022 - 09h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/marinha-usa-helicoptero-barcos-e-jet-ski-em-busca-de-
desaparecidos-no-amazonas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-07 00:00:00
Título: Irmã de jornalista desaparecido no AM faz apelo a autoridades 
brasileiras
Descrição: Sian Phillips, irmã de Dom Phillips, colaborador do jornal Guardian, 
fez um apelo em vídeo na noite desta segunda-feira (6) para que as autoridades 
brasileiras façam o possível para localizar o jornalista inglês e Bruno Pereira,
membro da ONG Univaja e servidor em licença da Funai (Fundação Nacional do 
Índio).Leia mais (06/07/2022 - 05h52)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/irma-de-jornalista-desaparecido-no-amazonas-faz-apelo-a-
autoridades-brasileiras.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-08 00:04:44
Título: Deputado pede inclusão de ameaças contra jornalistas no inquérito das 
fake news
Descrição: O deputado Nereu Crispim (PSD-RS) encaminhou, nesta terça-feira (7), 
ao Supremo Tribunal Federal os registros de ocorrência e mensagens de ameaça 
anônima contra os jornalistas Lucas Neiva e Vanessa Lippelt, do Congresso em 
Foco. O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, para ser 
juntado ao inquérito das fake news. O procedimento investiga figuras [ ]The post
Deputado pede inclusão de ameaças contra jornalistas no inquérito das fake news 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/deputado-pede-inclusao-de-
ameacas-contra-jornalistas-no-inquerito-das-fake-news/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-07 22:52:11
Título: Bolsonaro indica Carlos Portinho como novo líder do Senado
Descrição: Após seis meses em aberto, o presidente Jair Bolsonaro (PL), indicou 
o senador Carlos Portinho (PL-RJ) para o posto de líder do governo no Senado. A 
informação foi confirmada pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio 
Faria Júnior, nesta terça-feira (7) nas redes sociais. É com satisfação que 
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recebemos a indicação assinada pelo presidente Jair [ ]The post Bolsonaro indica
Carlos Portinho como novo líder do Senado appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/bolsonaro-
indica-carlos-portinho-como-novo-lider-do-senado/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-07 21:12:15
Título: Randolfe entra com ação para suspender privatização da Eletrobras
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou, nesta terça-feira 
(7), uma ação popular na Justiça Federal da 1ª Região pedindo a suspensão 
imediata do processo de privatização da Eletrobras. Segundo o senador, o 
processo descumpre a lei ao prever a capitalização antes da assinatura de 
contratos de novas concessões para a geração de energia elétrica. O [ ]The post 
Randolfe entra com ação para suspender privatização da Eletrobras appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/randolfe-entra-
com-acao-para-suspender-privatizacao-da-eletrobras/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-07 21:26:00
Título: Após missão institucional que percorreu 9 países, o que os investidores 
árabes miram no Brasil?
Descrição: A Missão Institucional e Comercial a Países Árabes e do Leste Europeu
terminou nesta terça-feira (7), após um périplo de 60 pessoas — entre 
autoridades federais, empresários, think tanks e representantes de setores 
estratégicos — que percorreram nove países desde o dia 18 de maio na tentativa 
de captar investimentos para o Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/20220607/apos-missao-institucional-9-paises-o-
que-investidores-arabes-miram-brasil-22970065.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-07 12:53:08
Título: Partido Comunista Português defende fim das sanções à Rússia
Descrição: O Partido Comunista Português (PCP) exigiu o fim das sanções 
econômicas impostas à Rússia pela União Europeia (UE) devido à operação militar 
especial do país na Ucrânia, desencadeada em 24 de fevereiro.
Url :https://br.sputniknews.com/20220607/partido-comunista-portugues-defende-
fim-das-sancoes-a-russia-22963883.html
 
Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-06-08 06:03:20
Título: Dom Phillips: Missing journalist's wife in tearful plea to step up 
search
Descrição: Two days after Dom Phillips disappeared, his wife appeals to Brazil 
to locate \the love of my life\.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61724926?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-08 03:25:00
Título: BRASIL DESAPARECIDOS - Prosigue la búsqueda por los desaparecidos en la 
Amazonía y aumenta la presión al Gobierno
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/prosigue-la-busqueda-por-los-
desaparecidos-en-amazonia-y-aumenta-presion-al-gobierno/20000013-4826632?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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