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Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-12
Título: Cartão de saúde de Bruno Pereira e itens de Dom Phillips são encontrados
pela PF
Descrição: Neste domingo (12), a Polícia Federal informou que encontrou um 
cartão de saúde com nome de Bruno Pereira e outros objetos dele e do jornalista 
Dom Phillips. Eles estão desaparecidos desde o dia 5 de junho.
Na parte da tarde, os bombeiros acharam uma mochila, um notebook e sandálias no 
local em que estão sendo feitas as buscas pelo jornalista inglês e pelo 
indigenista no interior do Amazonas.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/cartao-de-saude-de-bruno-pereira-
e-itens-de-dom-phillips-sao-encontrados-pela-pf/ 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-12 14:51:16
Título: Atalaia do Norte vive trauma e discute desaparecimento
Descrição: Apreensão domina na pequena cidade amazônica, afetada pela violência 
da região, prefeito diz temer falar sobre o que ocorre “fora do município”
Url :https://apublica.org/2022/06/atalaia-do-norte-vive-trauma-e-discute-
desaparecimento/

Fonte: Brasil 247 
Data: 2022-06-12
Título: Delator da Odebrecht dá detalhes de como foi obrigado pelos procuradores
da Lava Jato a falar de Lula
Descrição: Um dos principais delatores da Operação Lava Jato, o ex-executivo da 
Odebrecht Alexandrino Alencar relatou em uma entrevista para o filme "Amigo 
Secreto", da cineasta Maria Augusta Ramos, a pressão que diz ter sofrido de 
procuradores da força-tarefa para envolver Lula em seu acordo de colaboração. A 
informação está publicada na coluna Mônica Bergamo deste domingo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/delator-da-odebrecht-da-detalhes-de-como-
foi-obrigado-pelos-procuradores-da-lava-jato-a-falar-de-lula 

Fonte: New York Times
Data: 2022-06-12 20:31:08
Título: Como o Bolsonaro está usando o Exército para desafiar as eleições 
brasileiras
Descrição: Apesar das poucas evidências de fraude no passado, o Presidente Jair 
Bolsonaro há muito tempo tem levantado dúvidas sobre o processo eleitoral 
brasileiro. Agora os militares estão expressando preocupações semelhantes.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/12/world/americas/brazil-election-
bolsonaro-military.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-12 00:00:00
Título: Militares silenciaram por 25 anos sobre urnas até terem 88 dúvidas sob 
Bolsonaro
Descrição: Os militares só começaram a questionar o sistema eletrônico de 
votação no fim de 2021, sob o governo de Jair Bolsonaro, segundo informações do 
Ministério da Defesa e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) obtidas via LAI (Lei
de Acesso à Informação).Leia mais (06/12/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/militares-silenciaram-por-25-anos-sobre-urnas-ate-terem-88-
duvidas-sob-bolsonaro.shtml

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-12
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Título: Bolsonaro pediu ajuda de Biden contra Lula; presidente dos EUA ignorou, 
diz Bloomberg
Descrição: "O presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu ajuda ao presidente dos
EUA, Joe Biden, em sua candidatura à reeleição durante uma reunião privada à 
margem de uma cúpula regional nesta semana, retratando seu oponente de esquerda 
como um perigo para os interesses dos EUA", diz o jornalista no texto, 
atribuindo a informação a interlocutores na Casa Branca. No entanto, Biden, que 
é democrata e foi duramente atacado por Bolsonaro durante a disputa contra o 
republicano Donald Trump em 2020, teria simplesmente ignorado o pedido.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/12/bolsonaro-pediu-ajuda-de-
biden-contra-lula-presidente-dos-eua-ignorou-diz-bloomberg-118650.html 

Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-12
Título: O que sente militar honrado quando seu chefe pede intervenção 
estrangeira?
Descrição: Reinaldo Azevedo. A informação não poderia ser mais constrangedora e 
ofensiva à soberania nacional. Jair Bolsonaro, segundo a agência Bloomberg, 
pediu ajuda a Joe Biden para derrotar o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Sem 
conseguir, até agora, a maioria do eleitorado, o presidente brasileiro decidiu 
apelar ao Grande Império do Norte. É do balacobaco! A notícia da Bloomberg foi 
confirmada pelo jornalista Jamil Chade.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/reinaldo-azevedo/2022/06/12/o-que-
sente-militar-honrado-quando-seu-chefe-pede-intervencao-estrangeira.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 10:38:20
Título: De olho na caserna: uma análise das FFAA e da participação militar na 
política no mês de maio
Descrição: Boletim do Instituto Tricontinental faz um balanço mensal da atuação 
das forças armadas no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/de-olho-na-caserna-uma-analise-
das-ffaa-e-da-participacao-militar-na-politica-no-mes-de-maio

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 10:42:49
Título: Dia de Combate ao Trabalho Infantil: Brasil tem recursos cortados e 
dados desatualizados
Descrição: Membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Ariel de Castro Alves denuncia desmonte na área
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/dia-de-combate-ao-trabalho-
infantil-brasil-tem-recursos-cortados-e-dados-desatualizados

Fonte: Vatican News - Português
Título: Dia de Combate ao Trabalho Infantil, o Papa: eliminar este flagelo
Descrição: São 160 milhões os afetados, particularmente entre os cinco e onze 
anos de idade. Um flagelo, lembrado por Francisco no Angelus deste domingo, 12 
de junho                    Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-06/papa-francisco-dia-combate-
trabalho-infantil-eliminar-flagelo.html

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-10
Título: Leonardo Boff: Teologia da Libertação é o futuro da Igreja Católica
Descrição: O teólogo Leonardo Boff afirmou no programa 20 MINUTOS ENTREVISTA com
Breno Altman desta sexta-feira (10/06) que o Papa Francisco mantém viva a 
Teologia da Libertação e que o movimento social, do qual é figura de referência,
representa o futuro da Igreja Católica. “O Papa Francisco vai criar uma nova 
genealogia de papas que vêm das periferias do mundo. Nós somos maioria, 24% dos 
católicos estão na Europa e 62% na América Latina”, argumentou o escritor, 
defendendo que "temos maioria e podemos reivindicar um papa que represente uma 
igreja viva, não mais colonial como a europeia". Para Boff, o modelo de religião
criado no mundo rico está decadente, já que, de acordo com ele, "como decadente 
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são toda a Europa e o Ocidente, e junto vai aquele tipo de igreja imperial, que 
assume o poder como centro”. 
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/75023/leonardo-boff-teologia-da-
libertacao-e-o-futuro-da-igreja-catolica  

Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-13 05:22:35
Título: Omissão do governo tirou R$ 117 milhões de multas ambientais dos cofres 
do Mato Grosso
Descrição: Levantamento inédito revela que lentidão do governo garante 
impunidade a 40% dos infratores ambientais no estado que mais produz soja no 
país.The post Omissão do governo tirou R$ 117 milhões de multas ambientais dos 
cofres do Mato Grosso appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/13/mato-grosso-tirou-117-milhoes-multas-
ambientais/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-12 11:51:25
Título: Datafolha: Metade dos brasileiros é a favor das cotas raciais em 
universidades, 34% são contra
Descrição: Pesquisa mostra que apoio é maior entre mais jovens, escolarizados e 
com maior renda
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/datafolha-metade-dos-
brasileiros-e-a-favor-das-cotas-raciais-em-universidades-34-sao-contra/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 17:27:24
Título: OPINIÃO | A calamidade da fome no Brasil e no mundo hoje
Descrição: Com a crise pandêmica e a guerra da Ucrânia, a questão vem se 
agravando e ganhando mais e mais espaço no debate público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/opiniao-a-calamidade-da-fome-no-
brasil-e-no-mundo-hoje

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-12 11:32:28
Título: O Brasil pode e deve combater a fome 
Descrição: Nesta última semana, o Brasil foi sacudido por uma notícia que 
envergonha a nação que figura entre os cinco maiores produtores agrícolas do 
mundo. Ao lado de China, Estados Unidos, Índia e Rússia, o Brasil figura como 
uma potência agronômica que tem investido em tecnologias que garantem o aumento 
significativo e a diversificação da produção [ ]The post O Brasil pode e deve 
combater a fome  appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/o-brasil-pode-e-deve-combater-
a-fome/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 16:01:26
Título: Casos de covid subiram mais de três vezes no Brasil nas últimas quatro 
semanas
Descrição: Semana que se encerrou no sábado (11) teve quase 300 mil novas 
infecções, mesmo com subnotificação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/casos-de-covid-subiram-mais-de-
tres-vezes-no-brasil-nas-ultimas-quatro-semanas

Fonte: Montedo
Data: 2022-06-12
Título: Os derrotados de outubro
Descrição: Ricardo Montedo. Vocês lembram:  quando o então Comandante do 
Exército deixou de punir Pazuello – um general da ativa –  por participar de um 
evento político- eleitoral ao lado do Presidente da República, registrei aqui no
blog minha indignação com a tibieza explícita do general Paulo Sérgio, o qual – 
vergonhosamente! – rasgou o Regulamento Disciplinar do Exército para submeter-se
aos caprichos do ‘mito’. Seguindo uma distorção de pensamento típica do meio 
militar, a de hierarquizar o intelecto, como se inteligência e capacidade de 
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análise pudessem ser medidas unicamente pela quantidade de divisas ou estrelas 
que os ombros carregam, alguns comentaristas invocaram a necessidade de uma 
maior ‘largueza de visão’ para interpretar o fato, algo inatingível para o 
horizonte limitado de um oficial do QAO. Poderia discorrer aqui sobre a 
diferença entre autonomia de pensamento e disciplina intelectual, mas esse não é
o foco deste artigo. Sigamos. Largueza de visão – diga-se – não faltou a 
Bolsonaro ao varrer numa só canetada os generais Fernando e Leal Pujol de seu 
caminho. Sabia ele que seus substitutos seriam muito mais dóceis a seus arroubos
autoritários. Hoje, assistimos Braga Netto e Paulo Sérgio seguindo de forma 
submissa o roteiro traçado pelo chefe, de colocar as Forças Armadas no centro do
panorama político, empurrando-as para um cenário de confronto e ameaça de 
ruptura institucional que não interessa ao País.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/06/12/os-derrotados-de-outubro/#more-41141

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 16:06:54
Título: Cerca de 400 famílias ocupam área em Curitiba, justiça já determinou 
reintegração de posse
Descrição: A ocupação foi organizada pelo MTST. Em poucas horas, Justiça deu 
liminar e PM foi acionada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/cerca-de-400-familias-ocupam-
area-em-curitiba-justica-ja-determinou-reintegracao-de-posse

Fonte: Mediapart - França
Data: 2022-06-13 00:49:11
Título: Nupes: o desafio bem sucedido da união de esquerda
Descrição: Ao se qualificar para o segundo turno em mais de 350 circunscrições 
eleitorais e ao chegar com a maioria presidencial em termos de votos, a Esquerda
Verde unida alcançou um desempenho sem precedentes.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/130622/nupes-le-pari-reussi-de-l-
union-de-la-gauche
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-12 19:57:25
Título: Coalizão de Macron supera esquerda na França em menos de 1% na 1º turno
Descrição: A aliança centrista do presidente Emmanuel Macron, Ensemble (Juntos),
chegou à frente da rival Nova União Popular Ambientalista e Social (Nupes), de 
Jean-Luc Melenchon, no primeiro turno das eleições parlamentares na França.
Url :https://br.sputniknews.com/20220612/coalizao-de-macron-supera-esquerda-na-
franca-em-menos-de-1-na-1-rodada-23053536.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 15:38:00
Título: Agência de notícias afirma que Bolsonaro pediu ajuda a Biden para a sua 
reeleição
Descrição: Após divulgação da matéria, termo \Bolsonaro Lesa Pátria\ ganhou as 
redes e listou embaraços de Bolsonaro em Orlando
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/agencia-de-noticias-afirma-que-
bolsonaro-pediu-ajuda-a-biden-para-a-sua-reeleicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 17:33:09
Título: \Mesmo com bloqueio, Cuba avança pois nós somos soberanos\, afirma 
chanceler diplomática
Descrição: Tânia Parra Fonseca integra o Instituto Cubano de Amizade Com os 
Povos (ICAP) e esteve em rápida passagem pelo estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/mesmo-com-bloqueio-cuba-avanca-
pois-nos-somos-soberanos-afirma-chanceler-diplomatica

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 14:12:10
Título: OPINIÃO | O que a China nos ensina sobre estratégia urbana e 
desenvolvimento nacional?
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Descrição: É preciso um novo padrão para o nosso desenvolvimento, que nos 
permita romper com a dependência do capital financeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/opiniao-o-que-a-china-nos-
ensina-sobre-estrategia-urbana-e-desenvolvimento-nacional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 10:43:32
Título: Na região central do Rio, moradores da Ocupação Manuel Congo criam 
restaurante Tuia Café
Descrição: Estabelecimento é organizado para manter custos básicos do edifício 
que sedia a ocupação desde 2008
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/na-regiao-central-do-rio-
moradores-da-ocupacao-manuel-congo-criam-restaurante-tuia-cafe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-12 10:34:27
Título: Argentina: Banco de Dados Genéticos completa 35 anos identificando bebês
roubados na ditadura
Descrição: Avós da Praça de Maio impulsionaram avanço científico que hoje é 
referência na região para identificar crimes de Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/argentina-banco-de-dados-
geneticos-completa-35-anos-identificando-bebes-roubados-na-ditadura
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-12 16:33:23
Título: Presidente do PT diz que pedido de Bolsonaro a Biden é passível de 
impeachment
Descrição: \É humilhante para o Brasil ter um presidente que pede ajuda aos EUA 
para ganhar as eleições\, escreveu Gleisi Hoffmann no Twitter
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/presidente-do-pt-diz-que-pedido-
de-bolsonaro-a-biden-e-passivel-de-impeachment/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-12 10:17:16
Título: Milhares protestam nos EUA por controle mais rígido de armas
Descrição: Maior manifestação ocorreu em Washington, onde organizadores 
estimaram a participação de mais de 40 mil pessoas. Presidente Joe Biden apoiou 
a iniciativa. Há duas semanas, massacre em escola matou 21 pessoas.
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/milhares-protestam-nos-eua-por-
controle-mais-rigido-de-armas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-12 09:16:57
Título: ‘Sou contra a privatização da Petrobras’, diz Simone Tebet
Descrição: Pré-candidata à Presidência pelo MDB diz que pretende abrir diálogo 
com demais nomes do centro político
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/sou-contra-a-privatizacao-da-
petrobras-diz-simone-tebet/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-12 06:00:11
Título: ‘A gente está ao deus-dará’, diz Leila Pinheiro sobre momento político
Descrição: Cantora fala dos novos trabalhos, da admiração por Renato Russo e os 
desafios das lives
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/a-gente-esta-ao-deus-
dara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-12 20:03:25
Título: Randolfe pede impeachment de Bolsonaro por trair o Brasil nos EUA
Descrição: ► Na cara dura, Bolsonaro pediu ajuda de Biden para se reeleger em 
troca da defesa de interesses dos EUA ► Lula lidera todas as pesquisas de 
intenção de votos O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no 
Senado, pede o afastamento imediato do presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) 
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por traição à Pátria. Segundo ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/randolfe-pede-impeachment-de-bolsonaro-por-
trair-o-brasil-nos-eua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-12 12:42:38
Título: Lula chama de “privatizaria” venda de ações da Eletrobras
Descrição: A indignação e a luta tomaram o lugar da alegria no aniversário de 60
anos da Eletrobrás no sábado (11/06). Caso se concretize, a oferta de ações 
marcada para a segunda-feira (13/06), na qual será dissolvida a participação 
majoritária da União na estatal, caracterizará um dos maiores crimes contra a 
soberania nacional da história e ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-chama-de-privatizaria-venda-de-acoes-
da-eletrobras/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-12 00:00:00
Título: Alckmin se reúne com petroleiros e trata de risco de falta de diesel no 
Brasil
Descrição: Cada vez mais próximo de movimentos populares e sindicais, Geraldo 
Alckmin (PSB), vice na pré-candidatura de Lula (PT), fez reunião com a Frente 
Única dos Petroleiros na sexta-feira (10).Leia mais (06/12/2022 - 23h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/alckmin-se-reune-com-petroleiros-e-trata-de-risco-
de-falta-de-diesel-no-brasil.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-12 00:00:00
Título: Esquerda tem que se reaproximar de sertanejos, diz coordenador de 
mobilização popular de Lula
Descrição: Coordenador nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra), João Paulo Rodrigues é uma das novas lideranças da esquerda mais 
próximas de Lula (PT) nos últimos anos. Foi um dos últimos convocados pelo ex-
presidente para visitá-lo em seu período na prisão e, mais recentemente, fez 
parte do enxuto time de convidados ao casamento com a socióloga Rosângela da 
Silva, a Janja.Leia mais (06/12/2022 - 23h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/esquerda-tem-que-se-reaproximar-de-sertanejos-diz-
coordenador-de-mobilizacao-popular-de-lula.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-12 00:00:00
Título: Movimento processa Exército por convocar jovem pacifista contra a sua 
vontade
Descrição: Um jovem cearense de 19 anos entrou com uma ação contra a União e 
contra o Comando da 10ª Região Militar do Exército por ter sido convocado a 
prestar serviço militar contra a sua vontade. Ele se apresenta como um 
pacifista.Leia mais (06/12/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/movimento-processa-exercito-por-convocar-
jovem-pacifista-contra-a-sua-vontade.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-12 00:00:00
Título: Prefeito diz que Santos é ignorada na privatização do porto e aciona TCU
Descrição: O prefeito de Santos diz que as cidades da região têm sido ignoradas 
pelo governo Jair Bolsonaro (PL) no processo de privatização do porto, que tem 
conclusão prevista para o fim de 2022, e nos leilões de terminais. Por isso, 
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Rogério Santos (PSDB) acionou o TCU (Tribunal de Contas da União) e estuda 
judicialização.Leia mais (06/12/2022 - 22h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/prefeito-diz-que-santos-e-ignorada-na-privatizacao-
do-porto-e-aciona-tcu.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-12 00:00:00
Título: Edegar Pretto (PT) abre sabatinas Folha/UOL com pré-candidatos do RS
Descrição: O deputado estadual Edegar Pretto (PT) participa nesta segunda-feira 
(13), às 10h, de sabatina com pré-candidatos ao Governo do Rio Grande do Sul 
promovida pela Folha e pelo UOL. Pela tarde, às 16h, será a vez do pré-candidato
Vieira da Cunha (PDT).Leia mais (06/12/2022 - 10h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/edegar-pretto-pt-abre-sabatinas-folhauol-com-pre-candidatos-
do-rs.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-12 13:48:30
Título: Comissão da OEA notifica Brasil por desaparecimento de jornalista e 
indigenista
Descrição: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) aprovou neste 
sábado (11), a Resolução 24/2022, que concede medidas cautelares em favor do 
indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips, após considerar 
que estão em uma situação de gravidade e urgência de risco de dano irreparável a
seus direitos. A CIDH notificou o Brasil, que [ ]The post Comissão da OEA 
notifica Brasil por desaparecimento de jornalista e indigenista appeared first 
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/comissao-da-oea-notifica-
brasil-por-desaparecimento-de-jornalista-e-indigenista/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-12 13:01:40
Título: Comunicação de Lula aciona PGR contra ‘crime eleitoral’ da XP 
Investimentos
Descrição: O deputado Rui Falcão (PT-SP), coordenador de comunicação da campanha
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa à Presidência da 
República, pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma apuração 
por suposto crime eleitoral da XP Investimentos. O pedido ocorreu após o 
cancelamento da última pesquisa eleitoral feita pelo instituto Ipespe. A empresa
[ ]The post Comunicação de Lula aciona PGR contra ‘crime eleitoral&#8217, da XP 
Investimentos appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/comunicacao-de-lula-aciona-
pgr-contra-crime-eleitoral-da-xp-investimentos/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-12 11:39:50
Título: Pré-candidata pelo PT, mãe de Gil do Vigor dispara: “Sempre fui ele não”
Descrição: Dona Jacira Santanna é uma figura que não dá para passar 
despercebida. Sorridente e com bom humor, ela vem conquistando as redes sociais 
e uma ala do PT em Pernambuco – partido em que é filiada desde 2022 –  desde que
o filho Gil do Vigor participou de uma edição do Big Brother Brasil (BBB), 
[ ]The post Pré-candidata pelo PT, mãe de Gil do Vigor dispara: “Sempre fui ele 
não” appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/pre-candidata-pelo-pt-mae-de-
gil-do-vigor-dispara-sempre-fui-ele-nao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-13 05:18:37
Título: Bloomberg revela consequências 'desastrosas' de possível adesão da 
Ucrânia à UE
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Descrição: De acordo com a Bloomberg, a adesão da Ucrânia à União Europeia 
criará muitos problemas ao bloco.
Url :https://br.sputniknews.com/20220613/bloomberg-revela-consequencias-
desastrosas-de-possivel-adesao-da-ucrania-a-ue-23057180.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-13 05:02:13
Título: Ocidente subestimou poder econômico da Rússia, aponta mídia britânica
Descrição: O Ocidente não deve subestimar o poder econômico que a Rússia possui,
escreveu Jonathan Saxty em um artigo no Daily Express.
Url :https://br.sputniknews.com/20220613/ocidente-subestimou-poder-economico-da-
russia-aponta-midia-britanica-23056334.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-13 04:53:24
Título: Risco de uso de armas nucleares atinge pico desde Guerra Fria, relata 
SIPRI
Descrição: No momento, o mundo está confrontado com o maior risco de uso de 
armas nucleares desde a época da Guerra Fria, disse o Instituto Internacional de
Pesquisas de Paz em Estocolmo (SIPRI, na sigla em inglês) em seu relatório anual
sobre desarmamento, divulgado na segunda-feira (13).
Url :https://br.sputniknews.com/20220613/risco-de-uso-de-armas-nucleares-atinge-
pico-desde-guerra-fria-relata-sipri-23056521.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-13 04:23:19
Título: The Guardian: Rússia rompeu a união da OTAN
Descrição: A crise na Ucrânia expôs a fraqueza e mostrou a desunião da OTAN, 
afirmou o jornalista Simon Tisdall em um artigo no The Guardian.
Url :https://br.sputniknews.com/20220613/the-guardian-a-russia-rompeu-a-uniao-
da-otan-23056007.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-13 00:28:29
Título: Paz ainda é possível na Ucrânia, mas não se sabe a que 'preço', diz 
secretário-geral da OTAN
Descrição: No domingo (12), o secretário-geral da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, afirmou que ainda é possível alcançar 
a paz na Ucrânia, mas o preço a ser pago por isso segue em aberto.
Url :https://br.sputniknews.com/20220613/paz-ainda-e-possivel-na-ucrania-mas-
nao-se-sabe-a-que-preco-diz-secretario-geral-da-otan-23054710.html

Fonte: Poder360
Título: Supremacistas são presos próximos à Parada LGBT nos EUA
Descrição: Grupo estava escondido em um caminhão próximo ao Estado de Idaho
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/supremacistas-sao-presos-
proximos-a-parada-lgbt-nos-eua/

Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-06-12 19:43:57
Título: Dom Phillips: Family and friends demand answers
Descrição: Journalist Dom Phillips and indigenous expert Bruno Pereira went 
missing in the Amazon rainforest.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61779058?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-13 03:42:56
Título: Items belonging to Dom Phillips and Bruno Pereira found in Amazon
Descrição: Clothing and backpack belonging to the missing British journalist and
Indigenous expert found by small but determined search teamA whirlwind of 
sadness’: search goes on as hope evaporatesPersonal items belonging to the 
British journalist Dom Phillips and Brazilian Indigenous expert Bruno Pereira 
have been found in an area of flooded forest near the Amazonian river on which 
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they were last seen.The objects were discovered on Saturday thanks to a small 
but determined Indigenous search team that has spent the past seven days on the 
frontline of the hunt for the two missing men who had both, in different ways, 
championed the Indigenous cause. Continue reading...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/items-belonging-to-dom-
phillips-and-bruno-pereira-found-in-amazon

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-12 15:50:08
Título: Hope of finding Dom Phillips alive has gone, say mother-in-law and wife
Descrição: The British journalist was travelling in the Amazon with Indigenous 
expert Bruno Pereira when they went missingThe wife and mother-in-law of the 
missing British journalist Dom Phillips have said their hopes of finding him 
alive had gone, in a heartfelt and heart-breaking message that paid tribute to 
him and his travelling companion Bruno Pereira.Phillips, a longtime contributor 
to the Guardian, and Pereira, an experienced Indigenous advocate, went missing 
on 5 June in a remote part of the western Amazon. Continue reading...
Url :https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/12/hope-of-finding-dom-
phillips-alive-has-gone-say-mother-in-law-and-wife
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