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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 09:35:14
Título: Prato vazio: cerca de 15,5 milhões voltaram a passar fome durante gestão
Bolsonaro
Descrição: No Rio Grande do Sul, que pertence à região menos atingida pelo 
problema, duas de cada dez famílias passam fome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/prato-vazio-cerca-de-15-5-
milhoes-voltaram-a-passar-fome-durante-gestao-bolsonaro

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Rendimento médio do brasileiro tem queda recorde em 2021
Descrição: Valor atinge patamar mais baixo em uma década, durante o segundo ano 
da pandemia. Redução do auxílio emergencial derrubou a renda domiciliar per 
capita. Cresce o total de pessoas sem nenhuma fonte de rendimentos.
Url :https://www.dw.com/pt-br/rendimento-médio-do-brasileiro-tem-queda-recorde-
em-2021/a-62097135?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-06-10 15:04:58
Título: É improvável que os laços EUA-Brasil se tornem mais estreitos após o 
"Trump of the Tropics" encontrar Biden
Descrição:  O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, questionou a validade da 
vitória do líder norte-americano.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-61738341?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 20:59:01
Título: Biden diz a Bolsonaro esperar que resultado da eleição seja respeitado, 
afirma porta-voz
Descrição: 'A gente não tolera, não aceita intervenção no sistema eleitoral em 
nenhum lugar', afirmou a diplomata americana Kristina Rosales
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/biden-diz-a-bolsonaro-esperar-que-
resultado-da-eleicao-seja-respeitado-afirma-porta-voz/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 19:11:05
Título: PF encontra \material orgânico aparentemente humano\ nas buscas por 
desaparecidos na Amazônia
Descrição: Material foi coletado no porto de Atalaia do Norte, onde eles eram 
esperados, e será analisado em perícia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/pf-encontra-material-organico-
aparentemente-humano-nas-buscas-por-desaparecidos-na-amazonia

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-11 00:00:00
Título: Busca por desaparecidos tem clima de desesperança, medo e avanço pela 
mata
Descrição: Na imensidão da região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas, 12 
indígenas tentam todos os dias o que parece impossível: encontrar algum vestígio
que remeta ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips.Leia mais 
(06/11/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/busca-por-desaparecidos-tem-clima-de-desesperanca-medo-e-
avanco-pela-mata.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 18:02:26
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Título: Projeto de Bolsonaro quer tirar dinheiro do pré-sal da saúde e educação
Descrição: Em ano eleitoral, governo prevê conseguir até R$ 398 bi com venda 
antecipada da parte da União em blocos de petróleo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/projeto-de-bolsonaro-quer-tirar-
dinheiro-do-pre-sal-da-saude-e-educacao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 12:49:12
Título: Estudantes protestam em todo o país contra cortes na educação
Descrição: Bloqueio bilionário no orçamento do MEC ameaça funcionamento de mais 
de 100 instituições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/estudantes-protestam-em-todo-o-
pais-contra-cortes-na-educacao

Fonte: Poder360
Título: Justiça suspende programa de escola cívico-militar em São Paulo
Descrição: Juiz considerou que o caráter ideológico do projeto é incompatível 
com os princípios da liberdade de aprender
Url :https://www.poder360.com.br/governo/justica-suspende-programa-de-escola-
civico-militar-em-sao-paulo/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-10 19:34:27
Título: TCU investiga gastos duplicados em contratos e cartão do governo 
Bolsonaro
Descrição: O Tribunal de Contas da União (TCU) vai apurar gastos em duplicidade 
do governo federal com contratos e o cartão corporativo. O autor do 
requerimento, o deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) identificou que o governo 
informa despesas no cartão corporativo que já estão pagas por contrato ou 
diárias a servidores. O relator da investigação será [ ]The post TCU investiga 
gastos duplicados em contratos e cartão do governo Bolsonaro appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/tcu-abre-processo-para-
investigar-gastos-duplicados-em-contratos-e-cartao-do-governo-bolsonaro/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-10
Título: Juventude Sem Terra da região Sudeste promove escracho na sede da Bayer 
em Jacareí (SP)
Descrição: Cerca de 100 jovens assentados(as) e acampados(as) ocuparam a sede da
Bayer para denunciar o uso de agrotóxicos no BrasilA Bayer, uma das maiores 
empresas produtoras de agrotóxicos do mundo, importa para o Brasil substâncias 
que são proibidas em boa parte do mundo. No Brasil, pelo menos uma pessoa morre 
de envenenamento por agrotóxico a cada dois dias e cerca de 20% das mortes são 
de crianças, adolescentes e jovens de até 19 anos. O líder de vendas da empresa,
Rundap, herbicida preparado à base de glifosato, já tem seu grau de risco à 
saúde humana e ambiental comprovados, como mostram estudos realizados.
O governo Bolsonaro está manchado com o veneno do agro, tendo liberado 1.629 
novos agrotóxicos. Só na última semana, que marca a Semana do Meio Ambiente, 
foram 67 novos registros, todos com toxicidade classificada como “alto” ou 
“muito alto” o risco ao Meio Ambiente, segundo especialistas da área.
Url : https://mst.org.br/2022/06/10/juventude-sem-terra-da-regiao-sudeste-
promove-escracho-na-sede-da-bayer-em-jacarei-sp/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-10
Título: Volks anuncia férias coletivas pela 6ª vez no ABC por falta de peças e componentes
Descrição: A direção da Volkswagen informou, nesta sexta-fedira (10), que por 
falta de peças e componentes eletrônicos para finalizar a produção dos veículos,
colocará 3 mil trabalhadores da produção em férias coletivas, na planta de São 
Bernardo do Campo. Os metalúrgicos ficarão fora da fábrica por 10 dias, de 27 de
junho a 7 de julho. Essa é a 6ª vez que a montadora é obrigada a parar a 
produção por falta de semicondutores. No início de maio, a fábrica colocou 2,5 
mil metalúrgicos em férias coletivas entre 9 a 28.  O coordenador-geral da 
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representação na Volks, José Roberto Nogueira da Silva, o Bigodinho, ressaltou 
que a falta de componentes tem impactado não só o ramo automotivo, mas todo 
setor industrial brasileiro. “Este é um problema que vem afligindo não só a 
indústria automobilística. Toda a indústria nacional vem sendo impactada. Isso 
acaba atingindo diretamente os trabalhadores. A falta de política industrial e 
de desenvolvimento no país tem causado a desestruturação da cadeia produtiva 
nacional”, afirmou.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/volks-anuncia-ferias-coletivas-pela-6-vez-
no-abc-por-falta-de-pecas-e-componente-e2cd 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 20:09:56
Título: Média diária de mortes por covid-19 no RS é a maior desde março, novos 
casos estão em queda
Descrição: Semana tem média de 21 mortes por dia e 29,1 mil casos confirmados, 
internações em UTIs e leitos clínicos não sobem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/media-diaria-de-mortes-por-
covid-19-no-rs-e-a-maior-desde-marco-novos-casos-estao-em-queda
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 19:30:20
Título: Taxa de transmissão da covid dispara e chega a 1,8 no Distrito Federal
Descrição: Taxa acima de 1 indica que a pandemia está em expansão, média móvel 
de mortes segue em patamar baixo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/taxa-de-transmissao-da-covid-
dispara-e-chega-a-1-8-no-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 16:54:20
Título: Projeto de Lei propõe que estado repare famílias de 11 jovens 
desaparecidos em Acari, no Rio
Descrição: Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA recomendou que 
governo brasileiro tome medidas no caso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/projeto-de-lei-propoe-que-
estado-repare-familias-de-11-jovens-desaparecidos-em-acari-no-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 07:15:17
Título: Brasil mais armado: entenda como o aumento nas vendas de armas de fogo 
alimenta a criminalidade
Descrição: Arsenal privado dobrou nos últimos anos e armas com registro e 
legalizadas chegam cada vez mais ao crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/brasil-mais-armado-entenda-como-
o-aumento-nas-vendas-de-armas-de-fogo-alimenta-a-criminalidade

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-10
Título: Bolsonaro tem mente paranoide e agrega em torno de si o pior do Brasil, 
diz psicanalista
Descrição:Apesar de alertas de aliados menos irracionais, tentando trazê-lo ao 
bom senso, a insistência de Jair Bolsonaro em zombar da morte e negar a ciência 
perdura. No próprio encontro com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, na 
Cúpula das Américas nesta quinta-feira (9), Bolsonaro voltou a classificar como 
“equivocada política do ‘fique em casa’, ‘a economia a gente vê depois’”. E 
desse modo, a negar protocolos científicos usados em todo o mundo para combater 
a covid-19. Para o psicanalista Christian Dunker, professor da Universidade de 
São Paulo, Bolsonaro tem disposições de personalidade ligadas ao funcionamento 
discursivo que ele classifica como paranoide. O comportamento do presidente 
brasileiro diante da pandemia causada pelo novo coronavírus e a indiferença 
diante de centenas de milhares de mortos – junto com a explosão inflacionária e 
a crise econômica – foi o fator que o levou a perder mais eleitores durante seu 
mandato. Mesmo assim, sua conduta se mantém a mesma. Por essa e outras razões, 
mais do que um político incapaz, muitos não o consideram uma pessoa normal. O 
que caracteriza Bolsonaro psicologicamente? “O paranoide mimetiza vários traços 
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da paranoia”, explica Dunker. “Bolsonaro tem um discurso paranoide, uma produção
contínua de inimigos. Então, faz uma projeção da culpa nos outros. Tudo o que é 
bom está em torno do ‘nós’, e o que não é bom – e ameaça o ‘nós’, ‘nossa 
família’ e ‘nossos valores’ – é identificado como o ‘outro ou eles’.”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/06/bolsonaro-tem-
mente-paranoide-e-agrega-em-torno-de-si-o-pior-do-brasil-diz-psicanalista/ 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-10 17:00:17
Título: Servidores acusam Paulo Guedes de enquadrar IBGE e Ipea em ano eleitoral
Descrição: Mudança de competência dos órgãos veio dias depois de Ipea apontar 
aumento de militares em cargos de nomeação política no governo.The post 
Servidores acusam Paulo Guedes de enquadrar IBGE e Ipea em ano eleitoral 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/10/paulo-guedes-ipea-ibge-mudanca-
competencia-militares-bolsonaro/

Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-10
Título: Ricardo Eletro tem falência suspensa pela Justiça
Descrição: Em recuperação judicial desde 2020, varejista teve falência decretada
na quarta-feira. 
Url : https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/ricardo-eletro-tem-falencia-
suspensa-pela-justica.shtml 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Opinião: Cúpula das Américas foi humilhação para os EUA
Descrição: A intenção era que o evento pan-americano voltasse a ser um grande 
show. Contudo as numerosas ausências mostram como Washington perde influência. 
Para reconquistá-la, promessas vazias não bastam, opina Carolina Chimoy.
Url :https://www.dw.com/pt-br/opinião-cúpula-das-américas-foi-humilhação-para-
os-eua/a-62092906?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 12:36:29
Título: FMI, guerra na Ucrânia, fome e exclusão regional: a dura mensagem de 
Fernández a Joe Biden
Descrição: Na presidência temporária da Celac, Argentina representou voz de 
países não convidados à Cúpula das Américas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/fmi-guerra-na-ucrania-fome-e-
exclusao-regional-a-dura-mensagem-de-fernandez-a-joe-biden
 
Fonte: Vatican News - Português
Título: América Latina: Clar lança alarme sobre \deterioração da democracia\ em 
muitos países
Descrição: \É inaceitável que a ameaça à democracia, as mudanças climáticas e a 
falta de acesso equitativo às oportunidades econômicas, sociais e políticas 
continuem a afetar desproporcionalmente e negativamente a vida das pessoas mais 
vulneráveis e sistematicamente excluídas em cada um de nossos países\, ressaltam
os religiosos em sua mensagem, que afirmam: \Hoje levantamos nossa voz em 
solidariedade, unidos aos pobres e à terra que clama com mais força do que nunca
pela vida\                    Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-06/america-latina-clar-
religiosos-alarme-deterioracao-democracia.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 11:52:24
Título: Fome avança em Curitiba em meio ao crescimento da inflação e diminuição 
do poder de compra
Descrição: Dados apontam para aumento no número de pessoas em estado de 
insegurança alimentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/fome-avanca-em-curitiba-em-meio-
ao-crescimento-da-inflacao-e-diminuicao-do-poder-de-compra
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 09:17:31
Título: No RS, quatro maiores centrais sindicais cobram união das oposições para
eleições
Descrição: CUT, CTB, Força Sindical e UGT querem convergência dos partidos para 
uma campanha “unitária, contagiante e vitoriosa”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/no-rs-quatro-maiores-centrais-
sindicais-cobram-uniao-das-oposicoes-para-eleicoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 07:41:59
Título: Cresce em 158% o número de jovens eleitores entre 16 e 17 anos no 
Distrito Federal
Descrição: Após campanha nas redes, número saltou de 14,5 mil para 37,6 mil 
aptos a votar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/cresce-em-158-o-numero-de-
jovens-eleitores-entre-16-e-17-anos-no-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-10 06:35:20
Título: Bancada ruralista aumenta pressão para afrouxar regras ambientais, 
relata Jaques Wagner
Descrição: Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo senador baiano, tem sido 
ignorada em discussões sobre temas ligados a ela
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/10/bancada-ruralista-aumenta-
pressao-para-afrouxar-regras-ambientais-relata-jaques-wagner
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 20:56:36
Título: Após reclamação da Defesa, TSE diz que analisará ofício e prega 
‘legalidade constitucional’
Descrição: O ministro Paulo Sergio Nogueira de Oliveira afirmou à Corte que as 
Forças Armadas não se sentem 'prestigiadas'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-reclamacao-da-defesa-
tse-diz-que-analisara-oficio-e-prega-legalidade-constitucional/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 18:45:43
Título: Boto cor-de-rosa pode desaparecer se moratória não for renovada
Descrição: Organização está em campanha, por meio de abaixo-assinado, para 
pressionar governo a estender por prazo indeterminado a proibição de pesca que 
usa o boto como isca
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/change-org/boto-cor-de-rosa-pode-
desaparecer-se-moratoria-nao-for-renovada/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 18:44:58
Título: Ignoradas pelo governo brasileiro, organizações indigenistas pedem ajuda
ao Peru
Descrição: Após o pedido, a Embaixada solicitou medidas de busca por Bruno 
Pereira e Dom Phillips nas áreas de fronteira do Brasil com Peru
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ignoradas-pelo-governo-
brasileiro-organizacoes-indigenistas-pedem-ajuda-ao-peru/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 16:59:07
Título: Programa de Lula não defenderá a revogação total da Reforma Trabalhista
Descrição: A chapa pregará a substituição de pontos específicos da legislação 
aplicada após a derrubada de Dilma Rousseff
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/programa-de-lula-nao-defendera-a-
revogacao-total-da-reforma-trabalhista/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-10 16:57:15
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Título: Suspeito de desaparecimento de jornalista e indigenista denuncia tortura
em sua prisão
Descrição: Documento obtido pela Pública revela que “Pelado” relatou a peritos 
da Polícia Civil do Amazonas ter sofrido espancamento e sessões de asfixia por 
parte dos PMs
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/suspeito-de-desaparecimento-de-
jornalista-e-indigenista-denuncia-tortura-em-sua-prisao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-10 10:40:51
Título: Jornalista da Globo, Eliane Castanhêde, passa vergonha ao achar que 
Bolsonaro falou em inglês com Biden [vídeo]
Descrição: ► Mr President Bolsonaro does not speak English [O senhor presidente 
Bolsonaro não fala inglês] Jesus me abana! A jornalista Eliane Cantanhêde, da 
Globo, passou vergonha na noite de quinta (09/06), após encontro entre o 
presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) e seu homólogo americano Joe Biden.  
Essa imagem está sendo muito positiva para Bolsonaro. ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/jornalista-da-globo-eliane-castanhede-
passa-vergonha-ao-achar-que-bolsonaro-falou-em-ingles-com-biden-video/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-10 03:00:00
Título: A cidade do século XXI pensa numa revitalização excludente e desigual 
que parou no século XIX. Entrevista especial com Vera Santana Luz
Descrição:  
Uma das marcas do segundo reinado no Brasil, no século XIX, foi o empenho e a 
campanha de Pedro II para resolver problemas urbanos na cidade do Rio de 
Janeiro. Afinal, o tempo já corroía [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619401-a-cidade-do-seculo-xxi-pensa-numa-
revitalizacao-excludente-e-desigual-que-parou-no-seculo-xix-entrevista-especial-
com-vera-santana-luz
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-11 09:35:36
Título: 'Amazônia, sua linda': Dom Phillips, repórter britânico desaparecido, 
escrevia livro sobre como salvar floresta
Descrição: Antes de desaparecer no Vale do Javari, jornalista preparava livro 
sobre soluções para a floresta, pela qual se encantou após se mudar para o 
Brasil em 2007.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61767109?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-10 22:31:00
Título: Brasil terá que reduzir desmatamento e respeitar democracia para entrar 
na OCDE, diz plano da organização
Descrição: O roteiro para a entrada do país na organização foi aprovado nesta 
sexta-feira por ministros de 38 nações.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61767467?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-10 00:00:00
Título: Justiça condena homem a indenizar Dilma em R$ 25 mil por foto em voo que
viralizou
Descrição: A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) saiu vitoriosa de um processo que
moveu contra um homem que tirou uma foto sua durante um voo e acusou a petista, 
em postagem nas redes sociais, de viajar de primeira classe usando dinheiro 
público.Leia mais (06/10/2022 - 22h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/justica-condena-homem-a-indenizar-dilma-em-r-
25-mil-por-foto-em-voo-que-viralizou.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-10 00:00:00
Título: PGR pede para arquivar apuração contra líder do governo por suspeita com
vacina
Descrição: A Procuradoria-Geral da República defendeu o arquivamento de apuração
sobre as suspeitas relacionadas ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros 
(PP-PR), em negociações para a compra da vacina Convidecia, intermediada pela 
Belcher Farmacêutica.Leia mais (06/10/2022 - 19h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/pgr-pede-para-arquivar-apuracao-contra-lider-do-governo-por-
suspeita-com-vacina.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-10 00:00:00
Título: Presidente do PL já defendeu urnas e disse que Bolsonaro não pode 
reclamar
Descrição: O presidente do PL, Valdermar Costa Neto, já divulgou um vídeo para 
defender, de forma enfática, as urnas eletrônicas. Elas são hoje alvo de 
desconfiança do presidente Jair Bolsonaro (PL), que levanta suspeitas contra o 
sistema de votação sem apresentar provas.Leia mais (06/10/2022 - 18h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/presidente-do-pl-ja-disse-que-bolsonaro-foi-
eleito-e-ninguem-tem-como-reclamar-das-urnas-eletronicas.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-10 17:13:49
Título: Segunda turma do STF derruba outra decisão de Nunes Marques
Descrição: A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou, nesta 
sexta-feira (10), a decisão do ministro Kássio Nunes Marques que anulava a 
cassação do deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE). Foi a segunda decisão de 
Nunes Marques derrubada nesta semana. Na semana passada, o ministro revogou uma 
decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassava mandato [ ]The post 
Segunda turma do STF derruba outra decisão de Nunes Marques appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/segunda-turma-do-stf-
derruba-outra-decisao-de-nunes-marques/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-10 16:54:45
Título: Senador aciona MPF para investigar ameaça de morte a jornalistas do 
Congresso em Foco
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou uma representação 
no Ministério Público Federal (MPF) para que o órgão apure as ameaças de morte e
o vazamento de dados pessoais de um repórter e uma editora do site Congresso em 
Foco após a publicação de uma reportagem sobre um fórum virtual que produz fake 
news em favor [ ]The post Senador aciona MPF para investigar ameaça de morte a 
jornalistas do Congresso em Foco appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/senador-aciona-mpf-para-
investigar-ameaca-de-morte-a-jornalistas-do-congresso-em-foco/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-10 13:45:19
Título: Com preço fixo de R$ 42, ações da Eletrobras começam a ser vendidas na 
segunda-feira
Descrição: Em documento divulgado após o fechamento da bolsa, na última quinta-
feira (9), a Eletrobras informou que o preço das ações ofertadas no processo de 
capitalização da companhia será de R$ 42. Esse valor é o que será cobrado tanto 
de investidores quanto dos que fizeram reserva com recursos do FGTS.  A 
negociação dos papéis está [ ]The post Com preço fixo de R$ 42, ações da 
Eletrobras começam a ser vendidas na segunda-feira appeared first on Congresso 
em Foco.
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Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/com-preco-fixo-de-r-42-acoes-
da-eletrobras-comecam-a-ser-vendidas-na-segunda-feira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-10 10:14:59
Título: Tartaruga gigante supostamente extinta há 100 anos surge em Galápagos
Descrição: Os pesquisadores das Universidades de Princeton e de Yale, nos EUA, 
confirmaram a existência de uma espécie de tartaruga gigante em Galápagos, 
Equador, que supostamente estava extinta há mais de 100 anos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220610/tartaruga-gigante-supostamente-extinta-
ha-100-anos-surge-em-galapagos-23019553.html
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-10 17:50:00
Título: Suspeito de desaparecimento de jornalista e indigenista denuncia tortura
em sua prisão
Descrição: Documento obtido pela Pública revela que “Pelado” relatou a peritos 
da Polícia Civil do Amazonas ter sofrido espancamento e sessões de asfixia por 
parte dos PMs
Url :https://apublica.org/2022/06/suspeito-de-desaparecimento-de-jornalista-e-
indigenista-denuncia-tortura-em-sua-prisao/
 
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-06-10 07:24:06
Título: Anticipa Ucrania una caída del PIB hasta de 50% al cierre de este año   
Descrição: El producto interno bruto (PIB) de Ucrania se contrajo 15.1 por 
ciento durante el primer trimestre respecto del mismo periodo de 2021, informó 
este jueves la Agencia Estatal de Estadísticas. En tanto, la inflación alcanzó 
18 por ciento interanual. Los datos reflejan la consecuencia en el aparato 
productivo y la economía de la invasión rusa al país, que inició el 24 de 
febrero. El ministro de Finanzas ucranio, Serguiy Marchenko, prevé una caída del
PIB para este año “de 45 a 50 por ciento”, la estimación del Fondo Monetario 
Internacional es de 35 por ciento. En la imagen, trabajadores limpian un 
supermercado parcialmente destruido por un ataque con misiles en la ciudad 
ucrania de Járkov.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/10/economia/023n4eco?partner=rss

Fonte: Pravda Rusia
Data: 2022-06-11
Título: Miroshnik: 300-400 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania están 
bloqueados en la planta de Azot - han tomado rehenes
Descrição: En la planta de Azot, en Severodonetsk, están bloqueados entre 300 y 
400 soldados ucranianos, dijo Rodion Miroshnik , embajador de la República 
Popular de Luhansk en la Federación Rusa. Además, según el representante de la 
misión diplomática, puede haber varios cientos de civiles en el territorio. Como
subrayó Miroshnik, los civiles se escondieron en el territorio de la planta de 
bombardeo y terminaron en un "bloqueo". "Alrededor de 300-400 militantes 
ucranianos están ahora bloqueados en Azot. Se están concentrando cerca del 
primer punto de control de la planta química. Es posible que también permanezcan
allí hasta 500 civiles que se escondían de los bombardeos en el refugio 
antiaéreo de la fábrica", explicó Miroshnik. El embajador señaló que los civiles
pueden estar en otras partes de la planta. Como señaló el embajador, las Fuerzas
Armadas de Ucrania intentan "negociar" con el pretexto de los rehenes. En 
particular, piden que se abra un "corredor verde" para ir a Lisichansk. Como 
subrayó Miroshnik, sus demandas ni siquiera serán discutidas.
Url : https://military.pravda.ru/news/1717809-severodoneck_vsu_blokada/ 

https://military.pravda.ru/news/1717809-severodoneck_vsu_blokada/
https://www.jornada.com.mx/2022/06/10/economia/023n4eco?partner=rss
https://apublica.org/2022/06/suspeito-de-desaparecimento-de-jornalista-e-indigenista-denuncia-tortura-em-sua-prisao/
https://apublica.org/2022/06/suspeito-de-desaparecimento-de-jornalista-e-indigenista-denuncia-tortura-em-sua-prisao/
https://br.sputniknews.com/20220610/tartaruga-gigante-supostamente-extinta-ha-100-anos-surge-em-galapagos-23019553.html
https://br.sputniknews.com/20220610/tartaruga-gigante-supostamente-extinta-ha-100-anos-surge-em-galapagos-23019553.html
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/com-preco-fixo-de-r-42-acoes-da-eletrobras-comecam-a-ser-vendidas-na-segunda-feira/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/com-preco-fixo-de-r-42-acoes-da-eletrobras-comecam-a-ser-vendidas-na-segunda-feira/

