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Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2022-06-08 08:59:00
Título: Bolsonaro do Brasil lança dúvidas sobre a vitória de Biden em 2020 antes
da reunião de cúpula
Descrição: O presidente brasileiro Jair Bolsonaro na terça-feira levantou
dúvidas sobre a vitória do presidente Biden em 2020, dois dias antes de sua
primeira reunião em pessoa com o presidente dos EUA na Cúpula das Américas na
Califórnia.
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2022/jun/8/brazils-bolsonaro-castsdoubt-bidens-2020-win-ahea/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-08
Título: Rejeição e protestos aguardam Bolsonaro na Cúpula das Américas em Los
Angeles
Descrição: Jair Bolsonaro vai chegar a Los Angeles, para participar da Cúpula
das Américas, e encontrar um cenário de poucos amigos. Na segunda cidade mais
populosa dos Estados Unidos (atrás de Nova York), vai se encontrar com o Joe
Biden. Será o primeiro contato como o presidente norte-americano após a invasão
do Capitólio. O brasileiro, indiretamente, apoiou o vandalismo estimulado por
Donald Trump, derrotado nas urnas. Desde antes de Bolsonaro embarcar, caminhões
circulavam na cidade ostentando a pergunta hoje feita no mundo inteiro: “Onde
estão Dom e Bruno?”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2022/06/rejeicao-protestosaguarda-bolsonaro-cupula-americas-em-los-angeles/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 08:41:16
Título: Movimentos populares organizam resposta à Cúpula das Américas fraturada
pelos EUA
Descrição: Cúpula dos Povos organizará discussões, workshops e palestras para
oferecer contranarrativa à agenda da Casa Branca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/movimentos-populares-organizamresposta-a-cupula-das-americas-fraturada-pelos-eua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 19:12:53
Título: Morre Índio Brum Vargas, torturado pela ditadura e um dos fundadores do
PDT
Descrição: Jornalista e advogado foi vereador de Porto Alegre, participou da
Campanha pela Legalidade e lutou pela reforma agrária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/morre-indio-brum-vargastorturado-pela-ditadura-e-um-dos-fundadores-do-pdt
Fonte: Semanario Voz – Colômbia - Eleições
Data: 2022-06-08
Título: Como pode ser explicado este ódio irracional à Petro?
Descrição: ...A direita odeia qualquer representante da esquerda porque usurpou
o objeto de desejo- tesouro que deu consistência a sua identidade: a esquerda
detém princípios éticos e morais sustentados por sua idéia de potencial bondade
inata; e, dignidade, fonte de ressentimento e inveja daqueles que já a cederam
para alcançar status econômico.
Url : https://semanariovoz.com/como-se-explica-ese-odio-irracional-contra-petro/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-08
Título: Fome se alastra no Brasil: 6 em cada 10 famílias não têm acesso pleno a
alimentos

Descrição: Em apenas um ano, o número de brasileiros sem ter o que comer saltou
de 19 milhões para 33,1 milhões. São mais 14 milhões de pessoas com fome,
segundo o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da
Pandemia da Covid-19 no Brasil, lançado nesta quarta-feira (8). De acordo com a
pesquisa, mais da metade (58,7%) da população convive com a insegurança
alimentar em algum grau – leve, moderado ou grave. “O país regrediu para um
patamar equivalente ao da década de 1990”, afirmam os autores.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/06/fome-se-alastra-nobrasil-6-em-cada-10-familias-nao-tem-acesso-pleno-a-alimentos/
Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-08
Título: Lei Rouanet da ditadura? O que significa a frase 'Disco é Cultura' nos
LPs?
Descrição: Saudosos da ditadura e seguidores do atual presidente da República
costumam ser inimigos declarados de leis de incentivo como a Rouanet, que pela
enésima virou assunto na boca do Sertanejo Zé Neto, no "tororó" de Anitta e no
ganha-pão de Gusttavo Lima e outros contratados por prefeituras. Mas existe uma
inconveniente verdade nessa história: durante o regime militar, entre as muitas
isenções patrocinadas pelo governo, houve um mecanismo bem semelhante na música.
E ele pode ser comprovado na contracapa de um LP que talvez esteja repousando na
sua estante, na inscrição "Disco é Cultura". Antes de começar a ser dissolvida a
partir de 1988, a lei "Disco é Cultura" consolidou a famosíssima prática do jabá
—quando rádios são pagar para tocar músicas— e o uso dela em benefício próprio
de produtores que também eram compositores. Certos músicos ganhavam cachês
exorbitantes. Outro problema grave: em vez de ajudar o mercado local, a bonança
financeira aumentou ainda mais desigualdade entre as gravadoras brasileiras e as
multinacionais, as chamadas majors (EMI-Odeon, CBS, RCA, WEA), que já eram donas
dos castings dos maiores vendedores de álbuns da época.Conforme já explicou
André Barcinski aqui mesmo no UOL, as gringas começaram a contratar artistas
brasileiros de baciada, aumentando artificialmente seus castings nacionais. Uma
concorrência desleal. Apesar de todos esses problemas, é ingênuo negar a
importância da lei no desenvolvimento do setor, com consequências que podem ser
sentidas ainda hoje.
Url : https://www.uol.com.br/splash/colunas/leonardo-rodrigues/2022/06/08/o-quesignifica-a-frase-disco-e-cultura-em-capas-de-discos-de-vinil.amp.htm
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-08
Título: Lula abre 16 pontos de vantagem e pode vencer eleição no 1º turno,
mostra Quaest
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) tem 46% das intenções de voto para a
presidência da República e superaria a soma de todos os adversários monitorados
(41%) na nova rodada da pesquisa da consultoria Quaest, contratada pelo Banco
Genial, divulgada nesta quarta-feira (8). O desempenho do petista reforça as
chances de vitória do já no primeiro turno, tendência também apontada em outros
levantamentos, como o do instituto Datafolha. A vantagem de Lula sobre o
presidente Jair Bolsonaro (PL) é de 16 pontos percentuais – o ex-capitão tem 30%
da preferência dos eleitores, segundo a pesquisa da Quaest.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/lula-abre-16-pontos-de-vantagem-e-podevencer-eleicao-no-1-turno-mostra-quaest-75a3
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-08 19:51:54
Título: Petroleiro: risco de faltar diesel no Brasil é fruto de crise da oferta
e 'incompetência' do governo
Descrição: Um recente alerta da Petrobras sobre risco de desabastecimento de
diesel no Brasil ampliou o clima de instabilidade em relação aos combustíveis no
país. A Sputnik Brasil ouviu o coordenador-geral da Federação Única dos
Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, para analisar a situação. Segundo ele, o
governo federal é o maior responsável pela crise.
Url :https://br.sputniknews.com/20220608/petroleiro-risco-de-faltar-diesel-nobrasil-e-fruto-de-crise-da-oferta-e-incompetencia-do-governo-22982936.html

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-08
Título: Lula diz que Bolsonaro é fanfarrão e se tivesse coragem daria 'canetada'
na política de preços da Petrobrás
Descrição: Segundo o ex-presidente Lula, a opção de promover a dolarização do
preço da gasolina foi feita "na canetada" e com uma "canetada" também poderia
ser desfeita por Bolsonaro
Url : https://www.brasil247.com/brasil/lula-diz-que-bolsonaro-e-fanfarrao-e-setivesse-coragem-daria-canetada-na-politica-de-precos-da-petrobras
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 14:54:56
Título: Dieese: flexibilização das leis trabalhistas foi “ponte para o futuro”
de um país desempregado
Descrição: “Reforma” foi vendida como uma modernização da legislação que criaria
até seis milhões de novos empregos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/dieese-flexibilizacao-das-leistrabalhistas-foi-ponte-para-o-futuro-de-um-pais-desempregado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 20:54:55
Título: STF decide que empresas são obrigadas a negociar com sindicatos antes de
demissões em massa
Descrição: Julgamento definido nesta quarta-feira (8) servirá de base para
futuras decisões jurídicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/stf-decide-que-empresas-saoobrigadas-a-negociar-com-sindicatos-antes-de-demissoes-em-massa
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 20:48:02
Título: No 3º dia de buscas frustradas, força-tarefa diz não ter pistas de
indigenista e jornalista
Descrição: Autoridades convocam coletiva e exibem imagens de helicópteros,
Justiça determinou uso de aeronaves no Vale do Javari
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/no-3-dia-de-buscas-frustradasforca-tarefa-diz-nao-ter-pistas-de-indigenista-e-jornalista
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 14:36:21
Título: \Não vemos interesse do Estado em encontrar Bruno e Dom Philips\, dizem
indígenas do Javari
Descrição: Lideranças ouvidas pelo Brasil de Fato cobram sobrevoo da região e
explicam quem são os detidos pelo desaparecimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/nao-vemos-interesse-do-estadoem-encontrar-bruno-e-dom-philips-dizem-indigenas-do-javari
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-08 20:34:18
Título: Câmara aprova realização de audiência pública sobre ‘CPI do Sertanejo’
Descrição: Escândalo tomou conta das redes sociais após suspeitas de
irregularidades em contratação de shows por prefeituras
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-aprova-realizacao-deaudiencia-publica-sobre-cpi-do-sertanejo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 20:42:09
Título: Racismo no futebol: Edenilson, do Inter, muda o nome para \Macaco\ no
Instagram em protesto
Descrição: Laudo aponta que não foi possível apurar o que disse jogador do
Corinthians em episódio de denúncia de injúria racial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/racismo-no-futebol-edenilson-dointer-muda-o-nome-para-macaco-no-instagram-em-protesto
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha

Título: Racismo no Brasil: tragédia pouca é bobagem
Descrição: Violência contra os yanomami, chacina na Vila Cruzeiro, morte por
asfixia em abordagem policial. O racismo segue sendo o sistema de poder que
organiza o Brasil, no qual a vida de não brancos tem pouco ou nenhum valor.
Url :https://www.dw.com/pt-br/racismo-no-brasil-tragédia-pouca-é-bobagem/a61947101?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 20:35:44
Título: STJ autoriza planos de saúde a reduzir o número de tratamentos e
especialistas veem retroceso
Descrição: Lista da ANS é o que vale agora, decisão afeta pessoas com
deficiência, doenças autoimunes, crônicas e raras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/stj-autoriza-planos-de-saude-areduzir-o-numero-de-tratamentos-e-especialistas-veem-retroceso
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-09
Título: 4 em cada 10 abortos legais no Brasil são feitos fora da cidade onde a
mulher mora; pacientes percorreram mais de 1 mil km
Descrição: Dados foram obtidos pelo g1 via Lei de Acesso à informação. Nesta
semana, o Ministério da Saúde publicou uma cartilha na qual afirma que 'não
existe aborto legal' e defendeu que os casos permitidos no Brasil sejam
submetidos a 'investigação policial'. A distância representa uma entre diversas
dificuldade que mulheres brasileiras enfrentam para obter o abortamento no país.
Foram 1.823 procedimentos de aborto autorizado por lei no Brasil no período.
Destes, 711 ocorreram em uma cidade diferente da que a paciente morava. Deste
total, 25 mulheres saíram dos seus estados para fazer o abortamento, que no
Brasil é permitido por lei em três casos: gravidez decorrente de estupro;
risco à vida da gestante; anencefalia, ou seja, quando o feto tem malformação no
cérebro.
Url : https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/06/09/4-em-cada-10-abortoslegais-no-brasil-sao-feitos-fora-da-cidade-onde-a-mulher-mora-pacientespercorreram-mais-de-1-mil-km.ghtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-08 00:00:00
Título: Grupo de advogados diz ver com preocupação pressão bolsonarista contra
XP
Descrição: O grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados que apoiam o
ex-presidente Lula (PT), diz acompanhar com preocupação as pressões de
bolsonaristas contra a XP Investimentos.Leia mais (06/08/2022 - 21h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/grupo-de-advogados-diz-ver-com-preocupacaopressao-bolsonarista-contra-xp.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 17:32:17
Título: Justiça proíbe Polícia Rodoviária Federal de participar em operações
pelo país
Descrição: Juíza afirma que cabe à PRF apenas o patrulhamento ostensivo,
fiscalização e controle das rodovias federais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/justica-proibe-policiarodoviaria-federal-de-participar-em-operacoes-pelo-pais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 16:55:56
Título: Alerta: Corte de orçamento feito por Bolsonaro vai paralisar várias
atividades da UFRJ
Descrição: Representante da instituição afirmou que governo federal faz escolha
política ao investir contra educação pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/alerta-corte-de-orcamento-feitopor-bolsonaro-vai-paralisar-varias-atividades-da-ufrj

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 1935: Nazistas cassam cidadania alemã de escritores e oposicionistas
Descrição: Em 8 de junho de 1935, o Ministério do Interior do Terceiro Reich
divulgou a quarta lista com pessoas que perdiam a cidadania alemã, incluindo
nomes famosos como Bertolt Brecht e Erika Mann.
Url :https://www.dw.com/pt-br/1935-nazistas-cassam-cidadania-alemã-deescritores-e-oposicionistas/a-571477?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 15:44:53
Título: Pernambuco: faltam médicos e persiste a alta de doenças respiratórias em
crianças
Descrição: Há 55 crianças e 19 bebês na fila de espera por leito de UTI e mais
21 aguardando leito de enfermaria na rede pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/pernambuco-faltam-medicos-epersiste-a-alta-de-doencas-respiratorias-em-criancas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 13:55:26
Título: MTST faz escracho no shopping Iguatemi em São Paulo contra a fome, veja
fotos
Descrição: Ato foi feito no dia em que pesquisa mostra que a maioria dos
brasileiros sofre com insegurança alimentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/mst-faz-escracho-no-shoppingiguatemi-em-sao-paulo-contra-a-fome-veja-fotos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 12:55:54
Título: Artigo | A questão urbana e as chuvas no Recife, por Rosa Amorim, do MST
Descrição: A chuva dos últimos dias é um fenômeno natural, mas o efeito de
devastação é social e político
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/artigo-a-questao-urbana-e-aschuvas-no-recife-por-rosa-amorim-do-mst
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 11:17:06
Título: Ronda Política | TCU quer investigar cartões de Bolsonaro, AGU não pode
defender Wal do Açaí
Descrição: Faturas dos cartões corporativos do governo Bolsonaro totalizam cerca
de R$ 21 milhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/ronda-politica-tcu-querinvestigar-cartoes-de-bolsonaro-agu-nao-pode-defender-wal-do-acai
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 09:51:45
Título: Análise | Embrapa sob ataque: desmonte generalizado ameaça empresa
pública
Descrição: Empresa pública de pesquisa e desenvolvimento agropecuário é crucial
para um país soberano, justo e igualitário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/analise-embrapa-sob-ataquedesmonte-generalizado-ameaca-empresa-publica
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 09:30:18
Título: Despejo zero: moradores de áreas de ocupação e movimentos organizam ato
no próximo dia 23
Descrição: Querem garantia de, no mínimo, nenhum despejo em todo o ano de 2022,
além de condições e direitos para as comunidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/despejo-zero-moradores-de-areasde-ocupacao-e-movimentos-organizam-ato-no-proximo-dia-23
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-08 06:39:51

Título: O que acontece se o candidato à presidência da direita for condenado por
corrupção na Colômbia
Descrição: Rodolfo Hernández, da Liga de Governantes Anticorrupção, é acusado de
favorecer empresa em licitação de coleta de lixo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/o-que-acontece-se-o-candidato-apresidencia-da-direita-for-condenado-por-corrupcao-na-colombia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-08 21:14:55
Título: Câmara aprova texto que proíbe cobrança de ICMS sobre bandeiras
tarifárias na conta de luz
Descrição: O texto agora será analisado pelo Senado e é mais uma das propostas
selecionadas por Lira para tentar frear a alta nos preços de combustíveis e
energia e aliviar inflação no ano eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/camara-aprova-texto-que-proibecobranca-de-icms-sobre-bandeiras-tarifarias-na-conta-de-luz/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-08 17:29:49
Título: Marinha paga para aprender a produzir Viagra enquanto Exército já detém
a tecnologia, acusa deputado
Descrição: A Câmara recebeu nesta quarta o ministro da Defesa, Paulo Sergio
Nogueira de Oliveira, na Comissão de Fiscalização e Controle
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/marinha-paga-para-aprender-aproduzir-viagra-enquanto-exercito-ja-detem-a-tecnologia-acusa-deputado/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-08 17:06:47
Título: Bolsonaro diz que vai mostrar a Biden ‘o que é o Brasil’ e volta a negar
queimadas na Amazônia
Descrição: Em discurso a empresários, o presidente também criticou o STF em
favor do PCO, chamou Fachin de 'marxista-leninista' e se comparou a Ciro Gomes
(PDT)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-vai-mostrar-abiden-o-que-e-o-brasil-e-volta-a-negar-queimadas-na-amazonia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-08 16:26:56
Título: PSOL questiona domicílio eleitoral e pede ao MP investigação contra
Tarcísio
Descrição: O pré-candidato bolsonarista ao governo paulista aparece atrás de
Fernando Haddad (PT) em levantamentos de intenção de voto
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/psol-questiona-domicilioeleitoral-e-pede-ao-mp-investigacao-contra-tarcisio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-08 16:11:00
Título: Biden discutirá eleição no Brasil com Bolsonaro, que insiste em fake
news sobre as urnas
Descrição: O ex-capitão também voltou a insinuar, sem provas, uma fraude no
pleito americano que levou à derrota de Donald Trump
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/biden-discutira-eleicao-no-brasilcom-bolsonaro-que-insiste-em-fake-news-sobre-as-urnas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-08 15:53:56
Título: O desaparecimento de Dom e Bruno e por que o Brasil é tão perigoso para
jornalistas
Descrição: A omissão do poder público nas buscas por ambos refletem o desprezo
do governo Bolsonaro pela a liberdade de imprensa, a proteção da Amazônia e os
povos indígenas
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/o-desaparecimento-de-dome-bruno-e-por-que-o-brasil-e-tao-perigoso-para-jornalistas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-08 16:51:21
Título: A pesquisa Quaest massacrou Bolsonaro, avalia o Palácio do Planalto
Descrição: O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) ainda lambe as feridas
deixadas pela pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (08/06). Segundo o
levantamento, o ex-presidente Lula (PT) vence a disputa de outubro próximo no
primeiro turno. A sondagem da Quaest coloca uma lupa nas questões econômicas,
que são todas desfavorável ao inquilino do Palácio do Planalto. Sob ... Read
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/a-pesquisa-quaest-massacrou-bolsonaroavalia-o-palacio-do-planalto/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-08 22:05:35
Título: Deputadas querem Raphael Câmara no Congresso para esclarecer incentivo à
investigação de vítimas de estupro
Descrição: Secretário de Atenção Primária à Saúde editou manual do Ministério da
Saúde que afirma não existir aborto legal.The post Deputadas querem Raphael
Câmara no Congresso para esclarecer incentivo à investigação de vítimas de
estupro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/08/raphael-camara-aborto-deputadasconvite-congresso/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-08 14:19:22
Título: Ministério da Saúde quer que vítimas de estupro sejam investigadas após
aborto
Descrição: Documento produzido pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde é
mais um ataque às mulheres protagonizado por Raphael Câmara.The post Ministério
da Saúde quer que vítimas de estupro sejam investigadas após aborto appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/08/aborto-ministerio-da-saudeinvestigacao-vitimas-estupro-raphael-camara/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-08 03:00:00
Título: Nem só católico, nem só evangélico: o Brasil das múltiplas religiões e
religiosidades revelado pelos jovens. Entrevista especial com Regina Novaes
Descrição: Houve uma vez em que o Brasil era um país majoritariamente católico,
e depois essa hegemonia foi sendo quebrada pela capilaridade das
http://www.ihu.unisinos.br/619333-nem-so-catolico-nem-so-evangelico-o-brasildas-multiplas-religioes-e-religiosidades-revelado-pelos-jovens-entrevistaespecial-com-regina-novaes
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-08 18:02:01
Título: Laços entre traficantes, caçadores e pescadores acirram violência onde
dupla desapareceu na Amazônia
Descrição: Jornalista Dom Phillips e servidor da Funai Bruno Pereira viajavam
por região frequentada por quadrilhas que atuam dentro da Terra Indígena Vale do
Javari e movimentam mercado vultoso na região.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61727068?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-08 00:00:00
Título: Apesar de jurisprudência sobre fake
após eleições
Descrição: Embora tenham se articulado para
pela cassação do deputado estadual Fernando
de cortes superiores preveem que não haverá
por divulgação de notícias falsas antes das
23h00)

news, tendência é indeferir chapa só
salvar a jurisprudência definida
Francischini (União-PR), ministros
indeferimento de registro de chapas
eleições.Leia mais (06/08/2022 -

Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/apesar-de-jurisprudencia-sobre-fake-news-tendenciae-indeferir-chapa-so-apos-eleicoes.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-08 00:00:00
Título: Corrupção bolsonarista, capítulo 1
Descrição: Acabou a mamata do grito \acabou a mamata\. Robotizado,
voluntariamente desinformado e memeficado, o fiscal de mamata foi traído. Aquilo
que foi vendido como governo sem corrupção se confirmou, para surpresa da
velhinha de Taubaté, o seu contrário. Com esteroides.Leia mais (06/08/2022 18h58)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2022/06/corrupcao-bolsonarista-capitulo1.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-08 00:00:00
Título: Amazônia é do Brasil, não é de vocês, disse Bolsonaro a jornalista
desaparecido, veja vídeo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL), que nesta terça-feira minimizou o
desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom
Phillips, não localizados desde o último domingo (5), deu uma resposta ríspida a
uma pergunta desse mesmo jornalista em 2019, seu primeiro ano de governo.Leia
mais (06/08/2022 - 09h49)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/amazonia-e-do-brasil-nao-e-de-voces-disse-bolsonaro-ajornalista-desaparecido-veja-video.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-08 00:00:00
Título: Indigenista Bruno Pereira acumula anos de experiência e ameaças na
Amazônia
Descrição: Desaparecido desde o último domingo (5) durante viagem ao Vale do
Javari, no Amazonas, ao lado do jornalista Dom Phillips, o indigenista Bruno
Pereira, 41, acumula anos de trabalho junto aos povos indígenas e foi alvo de
ameaças em razão de sua atuação.Leia mais (06/08/2022 - 08h03)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/indigenista-bruno-pereira-acumula-anos-de-experiencia-eameacas-na-amazonia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-08 00:00:00
Título: Dom Phillips é um talentoso jornalista britânico apaixonado pelo Brasil,
dizem amigos
Descrição: Quando partiu em direção à Amazônia, nas últimas semanas, o
jornalista britânico Dom Phillips, 57, enviou uma foto para a sua família no
Reino Unido. Do avião, acima das nuvens, um arco-íris atravessava o céu sobre a
floresta. Esta foi a última vez em que ele fez contato com a sua irmã, Sian
Phillips, e seu cunhado, Paul Sherwood.Leia mais (06/08/2022 - 07h56)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/dom-phillips-e-um-talentoso-jornalista-britanico-apaixonadopelo-brasil-dizem-amigos.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-08 21:41:26
Título: Daniel Silveira pede desbloqueio de R$ 100 mil de conta da mulher
Descrição: O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), por meio de sua defesa, pediu
nesta quarta-feira (8) ao ministro Alexandre de Moraes que desbloqueie R$ 100

mil da conta da advogada Paola da Silva. Ela é mulher do deputado e sua conta
foi bloqueada em virtude de um pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) para o
pagamento de [ ]The post Daniel Silveira pede desbloqueio de R$ 100 mil de conta
da mulher appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/daniel-silveirapede-desbloqueio-de-r-100-mil-de-conta-da-mulher/
Fonte: IJF – IJF – Instituto Justiça Fiscal
Data: 2020-06-09 21:13:04
Título: A tributação no Brasil está na contramão do mundo?
Descrição: É AMANHÃ Nesta quarta-feira, 10 de junho, o canal Você Acha Justo?
recebe a economista Monica de Bolle, a jornalista Flávia Oliveira e o também
economista Eduardo Fagnani para debater a relação entre desigualdade e
tributação e entender por que a política tributária no Brasil está na contramão
do mundo, com muita cobrança sobre o [ ]O post A tributação no Brasil está na
contramão do mundo? apareceu primeiro em IJF – Instituto Justiça Fiscal.
Url :https://ijf.org.br/a-tributacao-no-brasil-esta-na-contramao-do-mundo/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-08 22:14:10
Título: Kherson planeja referendo sobre adesão à Rússia ainda em 2022, diz
autoridade
Descrição: A região de Kherson planeja um referendo sobre a adesão à Rússia
ainda neste ano, disse à Sputnik Kirill Stremousov, vice-chefe da administração
militar-civil do local.
Url :https://br.sputniknews.com/20220608/kherson-planeja-referendo-sobre-adesaoa-russia-ainda-em-2022-diz-autoridade-22992191.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-08 11:56:51
Título: NYT: Ucrânia não compartilha dados que possam estimular Ocidente a
abrandar entregas de armas
Descrição: Kiev não quer prestar ao público e até a seus \parceiros próximos\
informações que possam apontar à redução de sua determinação e impulsionar os
aliados ocidentais a desacelerar o fornecimento de armas à Ucrânia, escreve The
New York Times citando funcionários sob anonimato.
Url :https://br.sputniknews.com/20220608/nyt-ucrania-nao-compartilha-dados-quepossam-estimular-ocidente-a-abrandar-entregas-de-armas-22983612.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-08 09:30:17
Título: Empresas da Europa duplicam embarques de petróleo russo apesar das
sanções, relata mídia
Descrição: Economistas dizem que a Rússia está no caminho certo para ganhos de
energia recordes enquanto as empresas de navegação europeias movimentam
quantidades sem precedentes de petróleo russo, mas não para a Europa.
Url :https://br.sputniknews.com/20220608/empresas-da-europa-duplicam-embarquesde-petroleo-russo-apesar-das-sancoes-relata-midia-22980882.html
Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-08 17:03:23
Título: Men Missing in Amazon Faced Threats Before They Disappeared
Descrição: Dom Phillips, a British journalist, and Bruno Pereira, a Brazilian
expert on Indigenous groups, have not been seen since Sunday. They faced threats
before they disappeared.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/08/world/americas/men-missing-amazonrainforest.html
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-08 22:47:46
Título: Brazilian police say ‘no evidence of crime’ in search for missing
journalist

Descrição: Police detain man on drugs and weapons charges but say too early to
link arrest directly to disappearance in Amazon of Dom PhillipsAuthorities in
the Amazon investigating the disappearance of a British journalist and an
Indigenous advocate have yet to find any evidence of a crime three days after
the men went missing in a remote corner of the rainforest.Police in the far west
of Brazil said on Wednesday their inquiries into the disappearance of Dom
Phillips, a longtime Guardian contributor, and Bruno Araújo Pereira, an advocate
for Indigenous people, had led to the arrest of one man. Continue reading...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/dom-phillips-authoritiesbrazil-amazon-arrest-man-missing-journalist

