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Fonte: Le Monde França
Data: 2022-06-09
Título: O Brasil enfrenta o retorno da fome
Descrição: Especialistas acreditam que o país de Jair Bolsonaro retrocedeu
trinta anos nesta questão. Em 1998, como hoje, quase 32 milhões de brasileiros
sofriam de fome.
Url :https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/09/le-bresil-confronte-auretour-de-la-faim_6129499_3234.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-09 07:55:12
Título: 77% das famílias estão endividadas, mais de 28% estão inadimplentes
Descrição: Pesquisa da Confederação do Comércio aponta índice recorde de quem
tem conta atrasada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/09/77-das-familias-estaoendividadas-mais-de-28-estao-inadimplentes
Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2022-06-09 20:42:28
Título: Biden realiza reunião tensa com o "Trump of the Tropics" Jair Bolsonaro
do Brasil
Descrição: O Presidente Biden teve uma reunião estranha na quinta-feira com o
Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, um defensor declarado do ex-Presidente
Donald Trump que levantou dúvidas sobre a vitória eleitoral do Sr. Biden em
2020.
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2022/jun/9/bolsonaro-biden-hold-tensemeeting-summit-americas/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-09
Título: Com 67,01% de alta em 12 meses, o café lidera o ranking dos alimentos mais caros
Descrição: A inflação desacelerou em maio (+0,47%), mas os preços dos alimentos
que acumulam altas há 12 meses não caíram o suficiente para aliviar o bolso dos
consumidores que estão pagando 67,01% a mais pelo café moído, o líder no ranking
dos preços altos, seguido de perto pelo tomate (+55,62%), pela batata inglesa
(+54,3%) e cebola (+48,93%), entre outros produtos da cesta básica que estão
pela hora da morte.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-67-01-de-alta-em-12-meses-o-cafelidera-o-ranking-dos-alimentos-mais-caros-c04b
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-09
Título: Bolsonaro entrega Eletrobrás, maior empresa de energia da América
Latina, ao setor privado por R$ 33,7 bilhões
Descrição: A Eletrobrás foi privatizada com a venda de um total de 697.476.856
ações a R$ 42.00 cada. Tarifas devem subir. A oferta de ações da Eletrobrás
movimentou cerca de R$ 33.7 bilhões (US$ 6.9 bilhões). A Centrais Elétricas
Brasileiras SA e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
venderam um total de 697.476.856 ações a R$ 42.00 cada na noite de quinta-feira,
9, segundo fontes do mercado financeiro ouvidas pela agência Bloomberg. Um lote
adicional de 104.621.528 novas ações da Eletrobras também foi totalmente
vendido, disseram eles.
Url : https://www.brasil247.com/economia/bloomberg-oferta-de-acoes-daeletrobras-movimentou-r-33-7-bilhoes-na-bolsa
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-09
Título: “Onde estão Dom e Bruno?” é exposto na Tower Bridge, em Londres

Descrição: Desaparecimento de jornalista britânico e indigenista brasileiro está
se tornando uma crise diplomática gravíssima para o já combalido governo
Bolsonaro. Downing Street 10 deve passar a pressionar ainda mais
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/6/9/video-onde-esto-dom-brunoexposto-na-tower-bridge-em-londres-118569.html
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-09 15:15:25
Título: Morte de trabalhador da Funai no Vale do Javari segue impune após 3 anos
Descrição: Maxciel Pereira dos Santos combatia atividades criminosas na mesma
região do Vale do Javari onde o servidor Bruno Araújo Pereira e o jornalista
britânico Dom Phillips desapareceram nesta semana.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61737974?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 06:17:47
Título: Bolsonaro e presidente da Funai atacam credibilidade de indigenista
desaparecido na Amazônia
Descrição: Informações falsas e acusação infundada de imprudência foram
rebatidas por entidades indígenas e indigenistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/bolsonaro-e-presidente-da-funaiatacam-credibilidade-de-indigenista-desaparecido-na-amazonia
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-09 00:00:45
Título: Vale do Javari teve multa recorde por pesca ilegal de pirarucu no
Amazonas
Descrição: Região é onde indigenista brasileiro e jornalista inglês
desapareceram, segundo denúncias, indigenista vinha recebendo ameaças de
pescadores ilegais da espécie
Url :https://apublica.org/2022/06/vale-do-javari-teve-multa-recorde-por-pescailegal-de-pirarucu-no-amazonas/
Fonte: Metrópoles
Data: 2022-06-09
Título: Governo Bolsonaro deixa vencer multa de R$ 95 mi de Dantas na Amazônia
Descrição: Uma multa ambiental de R$ 94,754 milhões aplicada pelo Ibama à
Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A prescreveu sob a gestão de Jair
Bolsonaro. Ao declarar o vencimento da sanção, o atual presidente do Ibama,
Eduardo Fortunato Bim, divergiu de um órgão técnico criado em 2020 para instruir
processos de apurações de infrações ambientais, a Equipe Nacional de Instrução.
A punição havia sido aplicada porque a empresa agropecuária impediu a
regeneração de uma área de 6.316 hectares desmatada em Eldorado dos Carajás, no
Pará, na Amazônia Legal. Apesar de duas instâncias administrativas do Ministério
do Meio Ambiente concordarem com a aplicação e o valor da multa, Bim divergiu da
proposta elaborada alegando prescrição do processo. Segundo o Ibama, a
Agropecuária Santa Bárbara Xinguara manteve atividade no local por meio da
Fazenda Maria Bonita e impediu que a área desmatada fosse regenerada. A empresa
pertence ao grupo AgroSB, fundado em 2005. A AgroSB faz parte do portfólio do
fundo de investimento gerido pelo banco Opportunity, cujo dono é o empresário
Daniel Dantas.
Url : https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/governo-bolsonarodeixa-vencer-multa-de-r-95-mi-de-dantas-na-amazonia?s=08
Fonte: Poder360
Título: MEC cortou R$ 220 mi de universidades federais, diz Andifes
Descrição: Segundo presidente da associação, “a situação que já era bastante
preocupante, agora se torna insustentável”
Url :https://www.poder360.com.br/educacao/mec-cortou-r-220-mi-de-universidadesfederais-diz-andifes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 00:29:00

Título: Gasolina na fogueira
Descrição: Mais uma “solução Tabajara” de Bolsonaro assusta o mercado
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/gasolina-na-fogueira/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-09
Título: Levante Popular da Juventude completa 10 anos com encontro nacional em
Niterói
Descrição: Com o lema “na luta por um Brasil para os brasileiros”, o evento terá
presença de Dilma Rousseff e João Pedro Stédile. O Levante Popular da Juventude
vai realizar em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o encontro
nacional da militância que marca o aniversário de 10 anos da organização. Cerca
de 1500 jovens são esperados pela organização na Universidade Federal Fluminense
(UFF), entre os próximos dias 16 a 19, para uma série de atividades com o
objetivo de reafirmar o compromisso do movimento social “na luta por um Brasil
para os brasileiros”, como afirma o lema do evento
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/06/levante-popular-dajuventude-completa-10-anos-com-encontro-nacional-em-niteroi-no-rj/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-09 20:00:00
Título: Justiça obrigou Arthur Lira a reconhecer paternidade de filha com doença
rara
Descrição: Presidente da Câmara questionou paternidade confirmada em exame de
DNA. Mãe recorreu ao Estado para bancar remédio essencial para tratamento de
epilepsia e autismo
Url :https://apublica.org/2022/06/justica-obrigou-arthur-lira-a-reconhecerpaternidade-de-filha-com-doenca-rara/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-09
Título: Federação Psol e Rede oficializa apoio a Lula e quer vitória ‘já no 1º
turno’
Descrição: Aliança em torno de Lula é o caminho para “derrotar Bolsonaro e virar
a página desse pesadelo”, disse Boulos, que será o presidente da federação, com
Heloísa Helena vice
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/06/federacao-psol-e-redeoficializa-apoio-a-lula-e-quer-vitoria-ja-no-1o-turno/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-09 20:44:33
Título: Justiça decreta prisão preventiva de suspeito pelo desaparecimento de
jornalista e indigenista
Descrição: Pescador “Pelado” foi visto ameaçando a dupla um dia antes do
desaparecimento e poderá ficar preso durante investigações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/09/justica-decreta-prisaopreventiva-de-suspeito-pelo-desaparecimento-de-jornalista-e-indigenista
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-09 19:01:16
Título: Bolsonaro quer gastar R$ 29 bi para baixar combustível sem mexer no
lucro da Petrobras
Descrição: Presidente quer pagar estados para zerar impostos sobre diesel e
gasolina durante período eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/09/bolsonaro-quer-gastar-r-29-bipara-baixar-combustivel-sem-mexer-no-lucro-da-petrobras
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-09 16:21:28
Título: Covid avança e já representa quase 70% dos casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave no Brasil
Descrição: Tendência de alta é observada em todo o pais, 92% das mortes por
vírus respiratórios estão relacionadas ao coronavírus

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/09/covid-avanca-e-ja-representaquase-70-dos-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-no-brasil
Fonte: A Postagem
Data: 2022-06-09
Título: Advogados de Assange foram grampeados e conversas entregues à CIA, diz
juiz
Descrição: Caso se confirme que as conversas foram entregues de maneira ilegal
aos EUA, a extradição de Assange pode ser cancelada, pois, o direito à defesa
foi violado, segundo a Forum. As conversas entre Julian Assange e seus advogados
gravadas de forma ilegal pela empresa de segurança espanhola UC Global na
Embaixada do Equador em Londres, onde Assange se refugiou por anos, poderiam ter
sido entregues a agentes dos serviços secretos dos EUA, segundo o juiz da Alta
Corte da Espanha, Santiago Pedraz, durante Audiência Nacional encarregada do
caso, informa o El Pais. A entrega das conversas à Agência Central de
Inteligência (CIA) ou às autoridades norte-americanas de detalhes sobre a
estratégia de defesa do ciberativista, que os EUA querem extraditar do Reino
Unido, é refletida em uma ordem judicial emitida por Pedraz à qual o jornal
espanhol teve acesso. Neste documento, que trata de questões processuais, o juiz
explica às autoridades britânicas porque ele precisa tomar depoimentos dos
advogados britânicos e dos médicos de Assange que foram espionados na embaixada.
Entre as pessoas está Gareth Peirce, o famoso advogado britânico que foi
interpretado pela atriz Emma Thompson no filme “Em Nome do Pai” (1993).
Url : https://www.apostagem.com.br/2022/06/09/advogados-de-assange-foramgrampeados-e-conversas-entregues-a-cia-diz-juiz/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 00:39:35
Título: A América para os americanos
Descrição: Os Estados Unidos continuam a se portar como senhores e não parceiros
dos países do continente
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/a-america-para-os-americanos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A inflação na China aumentou 2,1% em maio
Descrição: 10 de junio de 2022,
2:25Beijing, 10 jun (Prensa Latina) A China
informou hoje que a inflação encerrou maio com um aumento anual de 2,1%, o mesmo
número do mês anterior e impulsionada pelo aumento do preço de vários produtos
em meio ao ressurgimento do Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=532973&SEO=inflacion-en-chinacrecio-21-por-ciento-en-mayo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-09 08:42:00
Título: “Saúde tem Cura”: filme de Silvio Tendler sobre o SUS pode ser assistido
gratuitamente
Descrição: Novo longa-metragem do cineasta apresenta a luta para a criação do
SUS e traça um panorama da atualidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/09/saude-tem-cura-filme-de-silviotendler-sobre-o-sus-pode-ser-assistido-gratuitamente
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 1982: Morre o cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder
Descrição: O cineasta e autor alemão Rainer Werner Fassbinder morreu em 10 de
junho de 1982 de overdose. Em 16 anos, o genial cineasta produziu mais de 40
filmes, entre os quais \O Casamento de Maria Braun\ e \Lili Marleen\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/1982-morre-o-cineasta-alemão-rainer-wernerfassbinder/a-571644?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 06:28:45
Título: Caso Gabriel Monteiro: vereadores denunciam ataques em redes sociais
Descrição: Ameaças a vereadores teriam partido de apoiadores de Monteiro

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/caso-gabriel-monteiro-vereadoresdenunciam-ataques-em-redes-sociais/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-09 19:12:32
Título: Observatório do Clima se une à AGU em ações que cobram R$ 247 milhões de
desmatadores
Descrição: ONG passa a fazer parte de processos que pede ressarcimento por danos
causados entre 2004 e 2017
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/09/observatorio-do-clima-se-une-aagu-em-acoes-que-cobram-r-247-milhoes-de-desmatadores
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 06:00:15
Título: A Educação transformada em mercadoria
Descrição: Os resultados do homeschooling e do corte de recursos das
instituições federais de ensino são, em ambos os casos, uma educação excludente
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-educacao-transformada-emmercadoria/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 01:23:01
Título: A obesidade e o câncer
Descrição: Um estudo mostra que a redução do IMC, entre os obesos, diminui a
incidência de variados tipos de tumor. No Brasil, 63% da população adulta
apresenta excesso de peso
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-obesidade-e-o-cancer/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 06:00:18
Título: Onde foram parar as borboletas?
Descrição: As borboletas estão sumindo de São Paulo. Será a poluição? A falta de
verde? O barulho? O trânsito?
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/onde-foram-parar-as-borboletas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 01:20:13
Título: Que time teremos?
Descrição: Tite, daqui para a frente, vai ser obrigado a mostrar as cartas do
baralho. Afinal de contas, logo estaremos às portas da Copa do Catar
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/que-time-teremos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 01:18:03
Título: O pacto da subalternidade
Descrição: Ao narrar a intimidade vivida no quartinho de empregada, Eliana Alves
Cruz alcança uma repercussão inédita
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/o-pacto-da-subalternidade/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 01:05:20
Título: Operações eleitorais
Descrição: Em um país secularmente brutalizado pelo racismo, até uma ocorrência
de trânsito se torna uma operação de terror contra os negros
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/operacoes-eleitorais/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 00:13:02
Título: Oportunidade de ouro para o Brasil
Descrição: O País presidirá em 2024 o G-20 e os BRICS e pode fazer a diferença
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/oportunidade-de-ouro-para-o-brasil/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-10 01:09:22

Título: Infantilizado, Bolsonaro bate-boca com Hulk, o Incrível Hulk
Descrição: O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) bateu boca com o Hulk, o
Incrível Hulk, pelas redes sociais. Bolsonaro está nos Estados Unidos
participando da Cúpula das Américas, em Los Angeles, onde caminhões exibem
painéis luminosos denunciando o inquilino do Palácio do Planalto. O ator Mark
Ruffalo, que encarna o super-herói no cinema, publicou uma foto ... Read
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/infantilizado-bolsonaro-bate-boca-com-hulko-incrivel-hulk/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-09 13:44:17
Título: “É a economia estúpido”: Bolsonaro acumula inflação de 11,73% em 12
meses, diz IPCA
Descrição: ► A inflação acumulada em 12 meses é a maior para maio desde 2003,
quando ficou em 17,24% A economia é o Calcanhar de Aquiles do presidente
cessante Jair Bolsonaro (PL), registrou recente pesquisa da Quaest. A
pauperização dos brasileiros está levando o ex-presidente Lula (PT) à vitória no
primeiro turno, apontou ontem a sondagem. ... Read moreNotícias Verdadeiras, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/e-a-economia-estupido-bolsonaro-acumulainflacao-de-1173-em-12-meses-diz-ipca/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-09 11:51:25
Título: Requião Filho: Herança maldita nas tarifas de energia da Copel
Descrição: ► Em primeiro lugar os acionistas, depois o mercado e o governo, e só
por fim a população ► Enquanto o povo decide se paga a água ou a luz para não
passar fome, empresários da estatal comemoram lucros para investir nos bolsos
deles mesmos Por Requião Filho* Qual o legado que um grande governo ... Read
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-filho-heranca-maldita-nas-tarifasde-energia-da-copel/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-10 09:09:32
Título: Cinco coisas que podem acontecer com quem tem plano de saúde depois do
julgamento do STJ
Descrição: O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadores só precisam
cobrir os procedimentos presentes no rol da ANS – e você deve pagar a mais por
isso.The post Cinco coisas que podem acontecer com quem tem plano de saúde
depois do julgamento do STJ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/10/plano-de-saude-cinco-coisas-julgamentorol-da-ans-stj/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-09 16:53:37
Título: General Paulo Sérgio: por que sua ordem demorou tanto para chegar ao
Comando Militar da Amazônia?
Descrição: Desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips era fato global às
12h. Às 17h28, o Exército ainda aguardava o 'Escalão Superior'.The post General
Paulo Sérgio: por que sua ordem demorou tanto para chegar ao Comando Militar da
Amazônia? appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/09/bruno-dom-general-paulo-sergio-por-quesua-ordem-demorou-tanto-para-chegar-ao-comando-militar-da-amazonia/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-09 10:05:03
Título: ‘Tu é louca’, ‘Vou arrancar teu cabelo’: primeira mulher presidente da
OAB em SC é acusada de assediar funcionárias
Descrição: Claudia Prudêncio dá palestras sobre assédio moral, mas exfuncionárias relatam rotina de gritos, xingamentos e ameaças. Caso está sob

investigação.The post ‘Tu é louca’, ‘Vou arrancar teu cabelo’: primeira mulher
presidente da OAB em SC é acusada de assediar funcionárias appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/09/tu-e-louca-vou-arrancar-teu-cabeloprimeira-mulher-presidente-da-oab-em-sc-e-acusada-de-assediar-funcionarias/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-09 05:00:32
Título: “Aqui é a América, filho da puta”: testemunhas descrevem homicídio de
migrante mexicano por patrulha fronteiriça dos EUA
Descrição: Insultos, tiros e adulteração de provas: a morte de Carmelo Cruz nas
mãos de agentes dos EUA expôs o padrão de violência da Patrulha de Fronteira.The
post “Aqui é a América, filho da puta”: testemunhas descrevem homicídio de
migrante mexicano por patrulha fronteiriça dos EUA appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/09/eua-homicidio-migrante-patrulhafronteira/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-09 03:00:00
Título: Entre dois mundos: José de Anchieta e Maria Tupansy. Entrevista especial
com Felipe de Assunção Soriano
Descrição: Em 9 de junho de 1597, morreu em Reritiba o missionário jesuíta
http://www.ihu.unisinos.br/619364-o-jesuita-entre-dois-mundos-jose-de-anchietae-a-criacao-da-virgem-indigena-entrevista-especial-com-felipe-de-assuncaosoriano
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-10 00:00:00
Título: Congresso pode mudar emendas de relator em 2023 após R$ 36 bi usados sob
Bolsonaro
Descrição: O senador Marcos do Val (Podemos-ES), relator da proposta de LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) de 2023, promete fazer mudanças no funcionamento
das emendas de relator, instrumento usado pelo Congresso para irrigar redutos
eleitorais de políticos aliados ao governo e que hoje é alvo de críticas e
investigações por suspeitas de mau uso dos recursos.Leia mais (06/10/2022 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/congresso-pode-mudar-emendas-de-relator-em-2023-apos-r-36-biusados-sob-bolsonaro.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-09 00:00:00
Título: Comissão Arns pede engajamento pessoal de general em buscas por
desaparecidos no AM
Descrição: A Comissão Arns (Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo
Evaristo Arns) elaborou nesta quinta-feira (9) uma nota em que diz acompanhar
com grande apreensão as buscas pelo indigenista licenciado da Funai Bruno
Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal
Guardian.Leia mais (06/09/2022 - 22h22)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/comissao-arns-pede-engajamento-pessoal-degeneral-em-buscas-por-desaparecidos-no-am.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-09 00:00:00
Título: Datafolha: Esquerda predomina entre mulheres e pretos, direita concentra
homens e ricos
Descrição: O pensamento de esquerda é mais forte entre mulheres, jovens de 16 a
24 anos, quem tem renda familiar de até cinco salários mínimos e pretos,
enquanto a direita se concentra em homens, faixa etária acima dos 60 anos,
pessoas com renda acima de dez salários e brancos.Leia mais (06/09/2022 - 13h00)

Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Título: Rei das sanfonas, Luiz Rosa coleciona o instrumento mais amado do
Nordeste
Descrição: Era sonho de menino. É assim que Luiz Rosa, 76, descreve sua relação
íntima com as sanfonas. Quem vê o sanfoneiro exibindo sua coleção que passa das
cem peças, em Petrolina, no interior de Pernambuco, nem imagina que ele só
começou a tocar o instrumento aos 69 anos.Leia mais (06/09/2022 - 10h35)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/brasil/2022/06/rei-das-sanfonas-luiz-rosa-coleciona-o-instrumentomais-amado-do-nordeste.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-09 22:17:29
Título: Pacto pela Democracia presta solidariedade ao Congresso em Foco
Descrição: A coalizão Pacto pela Democracia se manifestou em defesa do Congresso
em Foco e da liberdade de imprensa em suas redes sociais. De acordo com a
entidade, que reúne cerca de 150 movimentos e organizações da sociedade civil,
“é grave o ambiente de segurança para o exercício do jornalismo no Brasil”. O
pacto também ressalta [ ]The post Pacto pela Democracia presta solidariedade ao
Congresso em Foco appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/pacto-pela-democracia-prestasolidariedade-ao-congresso-em-foco/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-10 06:28:13
Título: Com entrega de armas à Ucrânia, OTAN receia que Rússia possa obter
tecnologias ocidentais
Descrição: Países ocidentais que enviam armas para a Ucrânia estão preocupados
que a Rússia possa obter tecnologias secretas para a sua produção, se os
armamentos forem capturados, escreve Defense News, citando fontes.
Url :https://br.sputniknews.com/20220610/com-entrega-de-armas-a-ucrania-otanreceia-que-russia-possa-obter-tecnologias-ocidentais-23015002.html
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Título: Pentágono confirma laboratórios biológicos criados pelos EUA na Ucrânia
Descrição: O Departamento de Defesa dos EUA revelou que, nos últimos 20 anos,
forneceu apoio a 46 instalações biológicas \pacíficas\ na Ucrânia, além de
centros de saúde e diagnóstico de doenças.
Url :https://br.sputniknews.com/20220610/pentagono-confirma-laboratoriosbiologicos-criados-pelos-eua-na-ucrania-23014314.html
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Data: 2022-06-09 09:46:29
Título: Dom Phillips: Brazil steps up search for missing journalist
Descrição: Journalist Dom Phillips and indigenous expert Bruno Pereira
disappeared on Sunday in the Amazon.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61743567?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Título: Dom Phillips: sister of missing journalist still hopeful he will be
found
Descrição: Sian Phillips joins London vigil for Briton and the Brazilian Bruno
Araújo Pereira who have vanished in AmazonThe sister of a British journalist
missing in the Amazon has said she still has hope he will be found.Sian Phillips

was joined by supporters at a vigil for her brother Dom Phillips, who has worked
as a freelance correspondent for the Guardian, and the Brazilian Indigenous
affairs official Bruno Araujo Pereira outside the Brazilian embassy in central
London on Thursday. Continue reading...
Url :https://www.theguardian.com/media/2022/jun/09/dom-phillips-sister-sianmissing-journalist-brazil-amazon-hopeful
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-09 09:30:15
Título: Dom Phillips: editors around world urge Bolsonaro to do more to find
missing journalist
Descrição: Media organisations call on Brazil’s president to step up efforts to
find Phillips and Indigenous advocate Bruno PereiraEditors and journalists from
some of the world’s biggest news organisations have written to the Brazilian
president, Jair Bolsonaro, to ask that he “urgently step up and fully resource
the effort” to find missing British journalist Dom Phillips and Brazilian
Indigenous advocate Bruno Pereira.Led by the Guardian and the Washington Post,
two newspapers for whom Phillips worked as a freelance correspondent, editors
from at least 20 major media and press freedom organisations signed the open
letter that was published on Thursday. Continue reading...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/09/dom-phillips-editors-aroundworld-urge-bolsonaro-to-do-more-to-find-missing-journalist
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Título: Sister of missing British journalist reacts to Bolsonaro's comment on
her brother
Descrição: The family of missing British journalist Dom Phillips is urging
Brazilian authorities to intensify their search after he went missing in
Brazil's remote Javari Valley. CNN's Isa Soares spoke with Phillip's sister Sian
and her partner.
Url :https://www.cnn.com/videos/world/2022/06/08/dom-phillips-family-missingjournalist-brazil-intv-tgb-intl-vpx.cnn

