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Fonte: Fidel - Soldado de Idéias 
Data: 18/10/1967
Título: Che Guevara (14/06/1928 - 09/10/1967)
Descrição: "Che se converteu em um modelo de homem não só para nosso povo, mas 
para qualquer povo da América Latina. Che levou para sua mais alta expressão o 
estoicismo revolucionário, o espírito de sacrifício revolucionário, a 
combatividade do revolucionário, o espírito de trabalho do revolucionário, e Che
levou as ideias do marxismo-leninismo a sua expressão mais fresca, mais pura, 
mais revolucionária."! - Discurso proferido, Fidel Castro, na noite solene em 
memória do Comandante Ernesto Che Guevara, na Plaza de la Revolución, 18 de 
outubro de 1967.
Url : http://www.fidelcastro.cu/es/citas-sobre/Guevara%20de%20la%20Serna%2C
%20Ernesto%20%28Che%29  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 14:01:10
Título: Alta no preço do gás faz famílias de MG escolherem entre o endividamento
e cozinhar à lenha
Descrição: Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o valor do botijão de gás 
já ultrapassou R$ 130
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/alta-no-preco-do-gas-faz-
familias-de-mg-escolherem-entre-o-endividamento-e-cozinhar-a-lenha

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-13
Título: Fim do churrasco: 55% dos brasileiros deixaram de comprar carne por 
causa da inflação, diz pesquisa
Descrição: Mais da metade dos brasileiros também deixaram de comer em 
restaurantes e comprar roupas. Em meio à privatização da Eletrobras, que vai 
elevar tarifas, 35% atrasaram pagamento de energia.
Url : https://revistaforum.com.br/economia/2022/6/13/fim-do-churrasco-55-dos-
brasileiros-deixaram-de-comprar-carne-por-causa-da-inflao-diz-pesquisa-
118677.html 

Fonte: Uol - Folha
Data: 2022-06-13
Título: Entre porcos e cobras, trabalhador é resgatado da escravidão no 
Pantanal.
Descrição: Por Leonardo Sakamoto. Nem todas as fazendas de gado contam com as 
condições e os alojamentos garantidos pelo pecuarista José Leôncio, interpretado
por Marcos Palmeira, no remake da novela Pantanal, da TV Globo. Um trabalhador 
que dormia em um chiqueiro de porcos foi resgatado de condições análogas às de 
escravo no Pantanal sul-mato-grossense, às margens do rio Paraguai, perto de 
Corumbá. Nos mais de dois meses que ficou alojado no local, recebeu a visita de 
jararacas, sucuris e urubus. Só não viu salário. O caso foi descoberto pela 
Polícia Civil, que, no curso de outra investigação, o encontrou com sua 
companheira no final de maio. O proprietário da área, Carlos Augusto de Borges 
Martins, foi preso em flagrante e, depois, solto sob fiança.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2022/06/13/entre-
porcos-e-cobras-trabalhador-e-resgatado-da-escravidao-no-pantanal.htm 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 11:52:30
Título: MST chega a 130 mil Marmitas da Terra partilhadas no Paraná desde o 
início da pandemia
Descrição: Coletivo é formado por camponesas e camponeses da Reforma Agrária e 
trabalhadores da cidade
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/mst-chega-a-130-mil-marmitas-da-
terra-partilhadas-no-parana-desde-o-inicio-da-pandemia
 
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-13
Título: MST realiza a 6ª Feira Estadual da Reforma Agrária em Salvador
Descrição: Salvador recebeu durante os dias 9 a 11 de junho a 6ª Feira Estadual 
da Reforma Agrária, na Praça da Piedade, que fica no centro da capital baiana. 
Os camponeses acampados e assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) na Bahia organizaram 80 toneladas de alimentos para serem 
comercializadas durante três dias. No total, foram mais de 100 tipos de produtos
entre frutas, hortaliças, verduras, mel, chocolates, farinha, artesanatos e 
sementes expostos à população. Pela feira passaram mais de 18 mil pessoas, que 
puderam prestigiar e dialogar com as agricultoras e agricultores das áreas de 
Reforma Agrária, além da participação nas mesas de debate e atividades 
culturais.
Url : https://mst.org.br/2022/06/13/mst-realiza-a-6a-feira-estadual-da-reforma-
agraria-em-salvador/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-13
Título: Sem acordo, motoristas de ônibus entram em greve a partir da meia-noite em SP
Descrição: Os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo confirmaram 
paralisação de 24 horas e a partir de 0h desta terça-feira (14) os veículos não 
sairão das garangens. Não houve acordo na reunião de conciliação realizada nesta
segunda-feira (13) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) entre representantes 
do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo (SindMotoristas) e do 
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São 
Paulo  (SPUrbanuss). De acordo com o presidente do Sindmotoristas, Valmir 
Santana da Paz, conhecido como Sorriso, os representantes do SPUrbanuss que 
haviam oferecido 10% de reajuste salarial de modo parcelado, chegaram a oferecer
12,47% reivindicados pelos  motoristas, mas apenas a partir de outubro.
A data-base dos motoristas e cobradores é 1º de maio e as negociações salariais 
tiveram início em março.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/sem-acordo-motoristas-de-onibus-confirmam-
greve-a-partir-da-meia-noite-em-sao-pa-3661 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-13 20:47:46
Título: Bolsonaro confirma que não haverá reajuste de servidor e diz que tenta 
elevar vale-alimentação
Descrição: Presidente afirmou que precisa 'vencer' legislação eleitoral para 
aumentar auxílio
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-confirma-que-nao-havera-
reajuste-de-servidor-e-diz-que-tenta-elevar-vale-alimentacao/
 
Fonte: Viomundo 
Data: 2022-06-13
Título: ‘Muita gente não quer que a verdade sobre a Amazônia venha à tona’, diz família do
jornalista Dom Phillips à BBC
Descrição: Sian Phillips e Paul Sherwood, respectivamente irmã e cunhado de Dom 
Phillips, disseram à BBC que esperam que o desaparecimento do jornalista 
britânico e do indigenista brasileiro Bruno Pereira seja desvendado para que “a 
Amazônia seja um lugar onde jornalistas possam reportar a verdade”. O jornalista
e o indigenista desapareceram no dia 5 de junho no Vale do Javari, uma região 
remota da Floresta Amazônica. Eles estavam lá para investigar atividades ilegais
na região — e Dom Phillips fazia pesquisas para um livro a respeito de como 
preservar a floresta. Em entrevista concedida ao programa Breakfast, da BBC, na 
manhã desta segunda-feira (13/6), Sian e Paul disseram ter poucas esperanças em 
um “desfecho positivo” no caso. “À medida que os dias foram passando, eles 
(indígenas envolvidos nas buscas de Phillips e Pereira) passaram a se referir 
cada vez mais ao meu irmão e a Bruno no passado”, contou. As informações 
repassadas ao casal por indígenas e pessoas acompanhando o caso apontam, segundo
Sian, que Phillips e Pereira sofreram uma “emboscada”.

https://www.cut.org.br/noticias/sem-acordo-motoristas-de-onibus-confirmam-greve-a-partir-da-meia-noite-em-sao-pa-3661
https://www.cut.org.br/noticias/sem-acordo-motoristas-de-onibus-confirmam-greve-a-partir-da-meia-noite-em-sao-pa-3661
https://mst.org.br/2022/06/13/mst-realiza-a-6a-feira-estadual-da-reforma-agraria-em-salvador/
https://mst.org.br/2022/06/13/mst-realiza-a-6a-feira-estadual-da-reforma-agraria-em-salvador/
https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-confirma-que-nao-havera-reajuste-de-servidor-e-diz-que-tenta-elevar-vale-alimentacao/
https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-confirma-que-nao-havera-reajuste-de-servidor-e-diz-que-tenta-elevar-vale-alimentacao/
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/mst-chega-a-130-mil-marmitas-da-terra-partilhadas-no-parana-desde-o-inicio-da-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/mst-chega-a-130-mil-marmitas-da-terra-partilhadas-no-parana-desde-o-inicio-da-pandemia


Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/muita-gente-nao-quer-que-a-
verdade-sobre-a-amazonia-venha-a-tona-diz-familia-do-jornalista-dom-phillips-a-
bbc.html 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-14
Título: Bolsonaro é corresponsável por sumiço de Bruno e Dom, afirma missionário
do Cimi
Descrição: Os desaparecimentos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista 
britânico Dom Phillips tem a corresponsabilidade de Jair Bolsonaro. A avaliação 
é de Guenter Francisco Loebens, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) 
Regional Norte I, com atuação nos estados do Amazonas e Roraima. O missionário, 
conhecido como Chico do Cimi, disse à RBA que o presidente estimula o “agir 
impunemente” de invasores, garimpeiros, desmatadores, grileiros e outros 
criminosos. “Trata-se de uma política mais ampla sinalizada por Jair Bolsonaro. 
Além de integralista, que ‘índio é coisa do passado, tem de ser gente’, estimula
todo tipo de invasão para o esbulho dos territórios indígenas. E ainda 
enfraqueceu os órgãos de fiscalização e a própria Funai. Colocou no comando 
pessoas sem qualificação, que agem contra os direitos dos povos indígenas. Há 
pelo menos 15 diferentes povos indígenas isolados, vítimas de pescadores, 
caçadores, madeireiros”, afirmou Chico, que atua com povos isolados.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-e-corresponsavel-por-sumico-de-
bruno-e-dom-afirma-missionario-do-cimi 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-13
Título: Mundo reage: ‘Bruno Pereira e Dom Phillips foram executados na guerra do
governo contra a floresta’
Descrição: A segunda-feira (13) foi marcada pelo desencontro de notícias sobre o
desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno 
Pereira. Informações primeiramente divulgadas pela companheira do 
jornalista foram de que os corpos de ambos teriam sido encontrados, mas 
a Polícia Federal negou e, até o fechamento desta matéria, ainda não havia fatos
novos sobre a tragédia. Contudo, tudo indica que não há mais esperanças de 
encontrá-los com vida. Nas redes sociais, lamentos e críticas ao governo 
Bolsonaro pela má condução dos trabalhos de resgate e também por vínculos com o 
garimpo ilegal e desmatadores, que podem ter relação com o crime.
“Bruno Pereira e Dom Phillips foram executados na guerra do governo atual contra
a floresta amazônica e contra quem a defende. O presidente do Brasil apoia o 
garimpo ilegal e tripudia dos mortos. Esse é o Brasil de Bolsonaro. A matança e 
a destruição não podem continuar”, afirmou a filósofa Márcia Tiburi, por meio de
sua página no Twitter. A professora cobra posicionamento da sociedade em defesa 
da vida. “As pessoas estão com medo da morte violenta nas ruas. Só pode ser isso
(…) Uns hipnotizados, outros apavorados. A guerra psíquica deu certo”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/06/bruno-pereira-e-dom-
phillips-foram-executados-na-guerra-do-governo-contra-a-floresta-afirma-
filosofa/ 

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-06-13
Título: Dom Phillips e Bruno Pereira: Funai entra em greve após declaração de 
presidente
Descrição: Servidores da Funai decidiram nesta segunda-feira (13) declarar 
estado de greve de 24h em razão das declarações feitas pelo presidente da 
entidade, o delegado Marcelo Augusto Xavier da Silva, sobre o desaparecimento do
jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Marcelo Augusto disse na
sexta-feira (10) que iria acionar o Ministério Público Federal (MPF) contra o 
jornalista e o indigenista por eles supostamente terem ingressado em território 
indígena sem autorização na região do Vale do Javari, onde desapareceram. Essa 
informação foi rebatida pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari 
(Unijava), que afirma que Bruno tinha essa autorização até a data em que ele 
deixou o local e que os dois, juntos, não ultrapassaram o limite permitido. "De 
fato, na autorização de ingresso em terra indígena concedida pela Funai a Bruno 
Pereira não há menção ao Sr. Phillips, pois ele não ingressou nem intencionava 
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adentrar nos limites da Terra Indígena Vale do Javari", disse a Unijava. Os 
servidores da Funai cobram uma retratação do presidente da entidade. Marcelo 
Augusto Xavier da Silva foi nomeado para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL) em 2019. O delegado da Polícia Federal tem proximidade com ruralistas e 
virou réu em 2021 por atrasar a demarcação de terras indígenas. O Parlamento 
indígena (Parlaíndio) exige a exoneração de Marcelo do cargo
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/6/13/dom-phillips-bruno-pereira-
funai-entra-em-greve-apos-declarao-de-presidente-118718.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-13 21:00:35
Título: Dossiê mostra como o governo Bolsonaro transformou a Funai em uma 
fundação anti-indígena
Descrição: Documento aponta ilegalidades na política de demarcação de terras, 
redução de verbas, militarização e perseguição a servidores
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/dossie-mostra-como-o-governo-
bolsonaro-transformou-a-funai-em-uma-fundacao-anti-indigena/

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-13
Título: Ailton Krenak: ataque às terras indígenas é leilão do capitalismo voraz 
que está comendo o mundo
Descrição: “Quando a Europa faz guerra, o resto do mundo paga a conta", com essa
formulação, o líder indígena e escritor da etnia crenaque Ailton Krenak afirmou 
que o ataque brasileiro a terras indígenas integra uma escalada global em 
direção à destruição da vida na Terra. Durante o programa 20 MINUTOS ENTREVISTA 
desta segunda-feira (13/06), com o diretor de redação de Opera Mundi, Haroldo 
Ceravolo Sereza, Krenak disse que a Europa em guerra está o "perturbando". 
"Estou vendo que no Brasil as pessoas viraram as costas para dois eventos 
gravíssimos: a pandemia e a guerra. É uma renúncia, uma indiferença, um egoísmo.
A pessoa está preocupada em consumir coisas", disse. “Do ponto de vista real, 
estamos exaurindo a vida e as fontes de suprimento do planeta. É igual alguém 
que está acabando de comer o armário, e quando acabar a prateleira acabou”, 
comparou, atribuindo ao capitalismo neoliberal o estado de coisas. 
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/75059/ailton-krenak-ataque-as-
terras-indigenas-e-leilao-do-capitalismo-voraz-que-esta-comendo-o-mundo 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 20:56:36
Título: Senado aprova limite do ICMS sobre combustível para tentar baixar preços
Descrição: Proposta limita alíquota do imposto em 17% e deve reduzir arrecadação
de estados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/senado-aprova-limite-do-icms-
sobre-combustivel-para-tentar-baixar-precos

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-13 22:09:22
Título: Balança comercial tem menor superávit para maio em três anos
Descrição: O aumento do preço de várias mercadorias importadas e as medidas de 
lockdown na China afetaram a balança comercial brasileira em maio, segundo o 
Ministério da Economia. No mês passado, o país exportou US$ 4,943 bilhões a mais
do que importou. Esse é o superávit mais baixo para o mês desde 2019, quando o 
resultado [ ]The post Balança comercial tem menor superávit para maio em três 
anos appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/balanca-comercial-tem-
menor-superavit-para-maio-em-tres-anos/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 20:19:43
Título: Morre João Souza, presidente do Sindicato dos Jornalistas do RS durante 
o regime militar
Descrição: Também dirigente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), ele 
sempre foi um nome referencial na defesa da categoria
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/morre-joao-souza-presidente-do-
sindicato-dos-jornalistas-do-rs-durante-o-regime-militar

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-14 08:24:17
Título: Leila Diniz: os 50 anos da morte da atriz que desafiou conservadorismo e
foi perseguida pela ditadura
Descrição: Amigos e autores relembram trajetória de uma das atrizes mais famosas
e polêmicas de sua época.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61795046?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Volkswagen do Brasil encara seu passado sombrio na Amazônia
Descrição: Em 1973, montadora, com apoio da ditadura, investiu em fazenda na 
Amazônia. Iniciativa foi marcada por denúncias de trabalho escravo. Agora, 
Ministério Público vai ouvir representantes da VW sobre possíveis indenizações.
Url :https://www.dw.com/pt-br/volkswagen-do-brasil-encara-seu-passado-sombrio-
na-amazônia/a-62116804?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 20:14:39
Título: Oposição denuncia Bolsonaro e pede afastamento de ministro por encontro 
com Allan dos Santos
Descrição: Deputados veem crime por omissão das autoridades ao participarem de 
motociata ao lado do foragido Allan dos Santos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/oposicao-denuncia-bolsonaro-e-
pede-afastamento-de-ministro-por-encontro-com-allan-dos-santos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 16:31:01
Título: Eleições 2022: entidades lançam Manifesto pela Soberania Alimentar e 
Superação da Fome
Descrição: Sugestões para candidatos e eleitores focam em produção, 
abastecimento e consumo de \comida de verdade\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/eleicoes-2022-entidades-lancam-
manifesto-pela-soberania-alimentar-e-superacao-da-fome

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 09:35:51
Título: Lula tem 44% dos votos e segue com chances de vitória no 1º turno, diz 
pesquisa FSB/BTG
Descrição: Considerando a margem de erro, petista está empatado com a soma de 
todos os outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/lula-tem-44-dos-votos-e-segue-
com-chances-de-vitoria-no-1-turno-diz-pesquisa-fsb-btg

Fonte: Poder360
Título: Leia a lista de mais de 1.000 economistas que apoiam Lula
Descrição: Iniciativa da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia 
têm nomes como Bresser-Pereira, Luiz Gonzaga Belluzzo e Otaviano Canuto
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/leia-a-lista-de-mais-de-1-000-
economistas-que-apoiam-lula/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 13:53:30
Título: Opinião | Uma sociedade capitalista sem direito do trabalho não faz 
sentido, é barbárie
Descrição: Alguns direitos são indisponíveis porque sem eles não há como 
construir um convívio social minimamente decente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/opiniao-uma-sociedade-
capitalista-sem-direito-do-trabalho-nao-faz-sentido-e-barbarie
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 13:06:43
Título: Artigo | Mais um ataque do STF aos sindicatos: o julgamento do \
negociado sobre o legislado\
Descrição: Essa decisão reforça o enfraquecimento e desmantelamento das 
entidades sindicais em nosso país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/artigo-mais-um-ataque-do-stf-
aos-sindicatos-o-julgamento-do-negociado-sobre-o-legislado

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-13 20:36:54
Título: ONU fala em 'violação do direito internacional' após bombardeio 
ucraniano em maternidade na RPD
Descrição: Relatos de bombardeios a uma maternidade em Donetsk são preocupantes 
e qualquer ataque à infraestrutura civil viola o direito internacional, disse a 
repórteres o porta-voz do secretário-geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Stéphane Dujarric, nesta segunda-feira (13).
Url :https://br.sputniknews.com/20220613/onu-fala-em-violacao-do-direito-
internacional-apos-bombardeio-ucraniano-em-maternidade-na-rpd-23070272.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 12:52:15
Título: Governo e MP da Bolívia apelam para aumentar pena de Jeanine Áñez para 
15 anos
Descrição: Ex-senadora foi condenada a 10 anos por autoproclamar-se presidenta 
durante golpe de Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/governo-e-mp-da-bolivia-apelam-
para-aumentar-pena-de-jeanine-anez-para-15-anos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 06:23:49
Título: Entenda quais são os desafios para Acordos de paz na Colômbia após as 
eleições presidenciais
Descrição: Após quase seis anos da assinatura dos Acordos de Paz de Havana, 
menos de 30% do pacto foi implementado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/entenda-quais-sao-os-desafios-
para-acordos-paz-na-colombia-apos-as-eleicoes-presidenciais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 12:36:39
Título: Esquerda confirma força no 1º turno e ameaça maioria de Macron no 
Parlamento francês
Descrição: Jean-Luc Mélenchon defende voto de sua coalizão para encerrar \30 
anos de neoliberalismo\ no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/esquerda-confirma-forca-no-1-
turno-e-ameaca-maioria-de-macron-no-parlamento-frances
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 12:31:59
Título: Opinião | O direito não é compatível com o militarismo
Descrição: No Brasil – não que seja exclusividade nossa – os militares criaram 
sua própria justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/opiniao-o-direito-nao-e-
compativel-com-o-militarismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 20:39:47
Título: Em Minas Gerais, atingidos lançam carta exigindo punição da Vale e 
participação nas decisões
Descrição: Encontro de atingidos da Bacia do Paraopeba contou com participação 
de mais de 150 pessoas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/em-minas-gerais-atingidos-
lancam-carta-exigindo-punicao-da-vale-e-participacao-nas-decisoes

https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/em-minas-gerais-atingidos-lancam-carta-exigindo-punicao-da-vale-e-participacao-nas-decisoes
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/em-minas-gerais-atingidos-lancam-carta-exigindo-punicao-da-vale-e-participacao-nas-decisoes
https://br.sputniknews.com/20220613/onu-fala-em-violacao-do-direito-internacional-apos-bombardeio-ucraniano-em-maternidade-na-rpd-23070272.html
https://br.sputniknews.com/20220613/onu-fala-em-violacao-do-direito-internacional-apos-bombardeio-ucraniano-em-maternidade-na-rpd-23070272.html
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/entenda-quais-sao-os-desafios-para-acordos-paz-na-colombia-apos-as-eleicoes-presidenciais
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/entenda-quais-sao-os-desafios-para-acordos-paz-na-colombia-apos-as-eleicoes-presidenciais
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/opiniao-o-direito-nao-e-compativel-com-o-militarismo
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/opiniao-o-direito-nao-e-compativel-com-o-militarismo
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/esquerda-confirma-forca-no-1-turno-e-ameaca-maioria-de-macron-no-parlamento-frances
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/esquerda-confirma-forca-no-1-turno-e-ameaca-maioria-de-macron-no-parlamento-frances
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/governo-e-mp-da-bolivia-apelam-para-aumentar-pena-de-jeanine-anez-para-15-anos
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/governo-e-mp-da-bolivia-apelam-para-aumentar-pena-de-jeanine-anez-para-15-anos
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/artigo-mais-um-ataque-do-stf-aos-sindicatos-o-julgamento-do-negociado-sobre-o-legislado
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/artigo-mais-um-ataque-do-stf-aos-sindicatos-o-julgamento-do-negociado-sobre-o-legislado


Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 12:17:21
Título: Chuvas em Pernambuco: moradores de Jaboatão alertam sobre risco de 
deslizamentos há 30 anos
Descrição: Jaboatão dos Guararapes foi o município que mais teve mortes 
relacionadas à chuva nos últimos dias - 64 óbitos dos 129
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/chuvas-em-pernambuco-moradores-
de-jaboatao-alertam-sobre-risco-de-deslizamentos-ha-30-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 12:14:31
Título: Edital distribuirá R$ 4 milhões em apoio a projetos liderados por 
mulheres e pessoas trans
Descrição: Com inscrições abertas até o dia 29 de junho, \Mulheres em Movimento\
apoiará 80 grupos com doações de até R$ 50 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/edital-distribuira-r-4-milhoes-
em-apoio-a-projetos-liderados-por-mulheres-e-pessoas-trans
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 07:12:06
Título: Análise | Damares não usa dinheiro disponível para a proteção das 
mulheres no Distrito Federal
Descrição: Gestão ineficiente tem consequência: aumento da violência contra a 
mulher
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/analise-damares-nao-usa-
dinheiro-disponivel-para-a-protecao-das-mulheres-no-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 06:58:18
Título: Opinião | Tentam destruir o Incra porque odeiam a ideia de reforma 
agrária
Descrição: Estado brasileiro precisa restabelecer a vitalidade dos órgãos 
ligados à política fundiária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/opiniao-tentam-destruir-o-incra-
porque-odeiam-a-ideia-de-reforma-agraria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 06:47:37
Título: UFRJ promove debate sobre mudanças climáticas e reforma agrária nesta 
terça-feira
Descrição: Leonardo Boff, Marina dos Santos e João Pedro Stédile estarão em mesa
redonda no campus da Praia Vermelha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/ufrj-promove-debate-sobre-
mudancas-climaticas-e-reforma-agraria-nesta-terca-feira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-13 06:16:38
Título: Decisão do STF abre debate sobre preservação de direitos trabalhistas 
por categorias
Descrição: Acordo coletivo previa que trabalhadores não receberiam por tempo em 
deslocamento, TST foi contra, mas STF manteve
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/13/decisao-do-stf-abre-debate-
sobre-preservacao-de-direitos-trabalhistas-por-categorias
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-14 05:30:34
Título: O estelionato eleitoral por trás da privatização da gestão do Porto de 
Santos
Descrição: Processo agora envolve a construção da travessia por túnel entre as 
cidades de Santos e Guarujá
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/o-estelionato-eleitoral-
por-tras-da-privatizacao-da-gestao-do-porto-de-santos/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-06-13 20:29:55
Título: Mesmo após ser desmentido por Temer, Bolsonaro diz ter feito acordo com 
Moraes para encerrar inquérito
Descrição: Na semana passada, ex-presidente contrariou declaração de que 
ministro do STF não teria cumprido acordo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mesmo-apos-ser-desmentido-por-
temer-bolsonaro-diz-ter-feito-acordo-com-moraes-para-encerrar-inquerito/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-13 19:39:48
Título: União Brasil decide apoiar a pré-candidatura de Kalil ao governo de 
Minas
Descrição: O presidente nacional da legenda e pré-candidato ao Planalto, Luciano
Bivar, afirmou que o fato de o PSD não ter candidato a presidente facilitou a 
negociação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/uniao-brasil-decide-apoiar-a-pre-
candidatura-de-kalil-ao-governo-de-minas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-13 19:29:52
Título: Trump ignorou assessores e insistiu na propagação de mentiras sobre as 
eleições
Descrição: A revelação foi feita nesta segunda-feira pelo comitê do Congresso 
que investiga o ataque ao Capitólio em 2021
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/trump-ignorou-assessores-e-insistiu-
na-propagacao-de-mentiras-sobre-as-eleicoes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-13 18:53:31
Título: Toffoli manda para a Justiça denúncia contra Milton Ribeiro por 
homofobia
Descrição: Caso a denúncia seja aceita, o ex-ministro vira réu em uma ação penal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/toffoli-manda-para-a-justica-
denuncia-contra-milton-ribeiro-por-homofobia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-13 18:16:04
Título: Após declaração de presidente, servidores da Funai pedem retratação 
pública e anunciam paralisação de 24h
Descrição: Servidores exigem ainda a medidas imediatas de apoio à equipe de 
investigação do desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-declaracao-de-
presidente-servidores-da-funai-pedem-retratacao-publica-e-anunciam-paralisacao-
de-24h/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-13 17:23:15
Título: A dura batalha na OMC para liberar as patentes das vacinas contra a 
Covid
Descrição: A isenção da propriedade intelectual sobre os imunizantes divide os 
países membros da Organização Mundial do Comércio
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/a-dura-batalha-na-omc-para-liberar-
as-patentes-das-vacinas-contra-a-covid/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-13 20:04:22
Título: URGENTE: IMPUGNAÇÃO FILIAÇÃO DE SERGIO MORO NO UNIÃO BRASIL
Descrição: Deu chabu na filiação do ex-juiz Sergio Moro no União Brasil. Moro 
convocou coletiva de imprensa para esta terça-feira (14/06) e, certamente, 
também irá se pronunciar sobre isso. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) reconheceu a ilegalidade na transferência do domicílio eleitoral do ex-
juiz para São Paulo, logo, presume-se que Moro é filiado ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/urgente-impugnacao-filiacao-de-sergio-moro-
no-uniao-brasil/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-14 00:25:58
Título: Dossiê inédito mostra como Bolsonaro cumpriu a promessa da ‘foiçada no 
pescoço da Funai’
Descrição: Marcelo Xavier, da PF, Álvaro Simeão, da AGU, e o ruralista Nabhan 
Garcia são os responsáveis por colocar a Funai contra os povos indígenas que 
deveria proteger.The post Dossiê inédito mostra como Bolsonaro cumpriu a 
promessa da ‘foiçada no pescoço da Funai’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/13/funai-dossie-inedito-bolsonaro/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-13 03:00:00
Título: A autocracia é sustentada pela hiperinformação convertida em 
desinformação. Entrevista especial com Lucia Santaella
Descrição: A cultura atual se caracteriza, ou pode ser explicada, pelo 
incontornável oxímoro de que a http://www.ihu.unisinos.br/619448-a-autocracia-e-
sustentada-pela-hiperinformacao-convertida-em-desinformacao-entrevista-especial-
com-lucia-santaella
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-13 03:00:00
Título: Nós, os humanos, somos outros. Entrevista especial com Rita Carelli
Descrição:  
A cisão moderna que colocou de um lado a natureza e de outro a cultura 
empobreceu a noção de humanidade, que, paradoxalmente, resulta das inspirações 
iluministas. Há, porém, povos e pens [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619455-nos-os-humanos-somos-outros-entrevista-
especial-com-rita-carelli
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-14 08:20:59
Título: 'Posso continuar preso para jantar?': o pedido que acendeu debate sobre 
Justiça para pobres
Descrição: Ao saber que seria solto, servente de pedreiro que confessou ter 
roubado um celular pediu à juíza para permancer mais tempo na cadeia para poder 
ser alimentar. 'Meu corpo está muito fraco', disse. Caso levantou discussões 
sobre a relação entre Justiça, miséria e encarceramento no Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61726555?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-14 00:01:33
Título: Treinado na selva, Bruno Pereira superou desconfiança e ganhou respeito 
de indígenas
Descrição: Bruno Pereira desapareceu no Vale do Javari durante viagem com 
jornalista britânico Dom Phillips.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61792780?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-13 19:28:00
Título: 36 indígenas e aliados foram ameaçados de morte em 2021, saiba quem são
Descrição: Relatórios apontam crescimento da violência contra povos indígenas e 
documentam várias invasões no Vale do Javari, onde o servidor Bruno Pereira e o 
jornalista Dom Phillips desapareceram.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61791298?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-13 00:00:00
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Título: Investigação reforça suspeita de crime ligado a pesca ilegal para 
desaparecimento no AM
Descrição: Investigadores que atuam no caso do desaparecimento do indigenista 
Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips afirmaram, sob a condição 
de anonimato, que as novas evidências e provas do caso -em especial a 
localização de pertences submersos no rio Itaquaí- reforçam a hipótese de que as
atividades ilegais de pesca e a caça na região são o pano de fundo do sumiço dos
dois.Leia mais (06/13/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/investigacao-reforca-suspeita-de-crime-ligado-a-pesca-ilegal-
para-desaparecimento-no-am.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-13 00:00:00
Título: Diretora do Instituto Lula lança pré-candidatura à Câmara com apoio do 
ex-presidente
Descrição: Petistas como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-
prefeito e pré-candidato a governador Fernando Haddad e o vereador Eduardo 
Suplicy estão entre os mais de 540 signatários de um manifesto em apoio à pré-
candidatura da advogada Tamires Sampaio, que integra a direção do Instituto 
Lula, para a Câmara dos Deputados.Leia mais (06/13/2022 - 13h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/diretora-do-instituto-lula-lanca-pre-
candidatura-a-camara-com-apoio-do-ex-presidente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-13 00:00:00
Título: Edegar Pretto insiste em cabeça de chapa do PT e critica regime de 
recuperação fiscal
Descrição: O pré-candidato do PT ao Governo do Rio Grande do Sul, Edegar Pretto,
mantém o impasse em torno das candidaturas de esquerda no estado. Diz que aceita
negociar uma composição com os demais partidos, mas reivindica ao PT \o tamanho 
que ele tem\.Leia mais (06/13/2022 - 11h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/edegar-pretto-insiste-em-cabeca-de-chapa-do-pt-e-critica-
regime-de-recuperacao-fiscal.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-13 22:20:38
Título: Supremo derruba veto sobre IPI em combustíveis na Zona Franca de Manaus
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para derrubar o veto 
do presidente Jair Bolsonaro (PL) que manteve a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Importação sobre petróleo e 
derivados importados por empresas da Zona Franca de Manaus. No julgamento 
virtual, o placar está sete a quatro. Até o encerramento, [ ]The post Supremo 
derruba veto sobre IPI em combustíveis na Zona Franca de Manaus appeared first 
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/supremo-derruba-veto-sobre-
ipi-em-combustiveis-na-zona-franca-de-manaus/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-14 03:54:47
Título: Morgan Stanley: EUA têm 50% de chance de entrarem em recessão em meio à 
queda dos mercados
Descrição: James Gorman, diretor executivo do Morgan Stanley, banco de Nova 
York, calculou que há 50% de chance de que a economia dos EUA entre em recessão 
em meio à queda dos mercados mundiais.
Url :https://br.sputniknews.com/20220614/morgan-stanley-eua-tem-50-de-chance-de-
entrarem-em-recessao-em-meio-a-queda-dos-mercados-23072093.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2022-06-13 15:48:43
Título: EUA vão fornecer US$ 1,5 bi mensais à Ucrânia nos próximos 4 ou 5 meses 
para sustentar governo
Descrição: Os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia US$ 1,5 bilhão (R$ 7,6 
bilhões) mensalmente nos próximos quatro a cinco meses a fim de manter o governo
ucraniano aberto, disse o vice-secretário adjunto principal no Escritório de 
Assuntos Europeus e Eurasianos do Departamento de Estado dos EUA, Dereck Hogan, 
nesta segunda-feira (13).
Url :https://br.sputniknews.com/20220613/eua-vao-fornecer-us-15-bi-mensais-a-
ucrania-nos-proximos-4-ou-5-meses-para-sustentar-governo--23066126.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-13 13:30:25
Título: Mídia: Alemanha atrasa venda de armas solicitadas por Kiev e é criticada
por embaixador ucraniano
Descrição: A ministra da Defesa da Alemanha falou por telefone com seu homólogo 
ucraniano, a quem deu uma resposta \nebulosa e evasiva\ quanto à entrega dos 
lançadores múltiplos de foguetes pedidos por Kiev, divulgou o jornal Die Welt.
Url :https://br.sputniknews.com/20220613/midia-alemanha-atrasa-venda-de-armas-
solicitadas-por-kiev-e-e-criticada-por-embaixador-ucraniano-23065058.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-13 07:11:34
Título: Historiador Chomsky acusa Clinton de ter mentido para Rússia sobre não 
extensão da OTAN
Descrição: O ex-presidente norte-americano, Bill Clinton, rompeu sua promessa à 
Rússia de não estender a OTAN para o Leste, disse em conversa com a organização 
Massachusetts Peace Action o historiador, filósofo e linguista Noam Chomsky.
Url :https://br.sputniknews.com/20220613/historiador-chomsky-acusa-clinton-de-
ter-mentido-para-russia-sobre-nao-extensao-da-otan-23059012.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-13 06:26:39
Título: Belgrado: países ocidentais querem que a Sérvia 'os absolva dos crimes 
que cometeram'
Descrição: A Sérvia \não está interessada em participar dos conflitos\ entre 
grandes potências, e não quebrará seus laços com a Rússia, declarou o ministro 
do Interior sérvio.
Url :https://br.sputniknews.com/20220613/belgrado-paises-ocidentais-querem-que-
a-servia-os-absolva-dos-crimes-que-cometeram-23058365.html
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