
  Boletim de Notícias – Brasil -15/06/2022
              www.labdadosbrasil.com 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-14
Título: Motoristas de SP conquistam reajuste salarial de 12,47% e encerram greve
Descrição: Após 15 horas de paralisação, os motoristas, cobradores e 
profissionais da manutenção de São Paulo encerram a greve iniciada durante a 
madrugada desta terça-feira (14), após conquistarem reajuste salarial de 12,47% 
retroativo à data-base, 1º de maio. A greve foi suspensa e ônibus já estão 
voltando a operar normalmente, mas outras reivindicações seguirão em negociação,
segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário 
Urbano de São Paulo (Sindmotoristas).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/motoristas-de-sp-conquistam-reajuste-
salarial-de-12-47-e-encerram-greve-363c 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-15
Título: Reunião do Copom nesta quarta-feira deve elevar juro básico pela 11ª vez
consecutiva, prevê mercado
Descrição: O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne 
nesta quarta-feira (15) para definir a taxa básica de juros da economia.
A expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro é que a Selic
seja elevada em 0,5 ponto percentual, passando dos atuais 12,75% para 13,25% ao 
ano. A decisão sobre a Selic será anunciada após as 18h.
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/15/reuniao-do-copom-nesta-
quarta-feira-deve-elevar-juro-basico-pela-11a-vez-consecutiva-preve-
mercado.ghtml 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-14
Título: Ato da CUT e centrais contra os juros altos reforça luta para derrotar 
Bolsonaro
Descrição: Contra as altas taxas dos juros no Brasil, a Selic, e contra a 
carestia, a CUT e as centrais Força Sindical, UGT, NCST e CTB realizaram um ato 
na manhã desta terça-feira (14) na Avenida Paulista, em frente à sede do Banco 
Central, onde acontece nestes dias (terça e quarta-feira) a reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom), que deverá anunciar mais uma alta da taxa. A Selic 
deverá passar dos atuais 12,75% para 13,25%. Em um momento de crise econômica 
aprofundada, desemprego que atinge mais de 11 milhões de trabalhadores e a taxa 
de inflação que está há nove meses seguidos está acima dos dois dígitos, 
aumentar a Selic, significa estrangular ainda mais já trágica condição econômica
dos brasileiros, em especial os mais pobres, que são os mais impactados pela 
disparada dos preços. “Cada 1% que aumenta a taxa de juros quase R$ 40 bilhões 
por ano que são transferidos dos pobres para o sistema financeiro”, afirmou o 
presidente da CUT, Sérgio Nobre, durante o protesto.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ato-da-cut-e-centrais-contra-os-juros-
altos-reforca-luta-para-derrotar-bolsonaro-48ea 

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-14
Título: Desaparecimento de Dom e Bruno escancara Amazônia dominada por milícias
Descrição: O governo sabe que virá pressão de todos os lados não apenas para 
esclarecer o desaparecimento e possível morte de Bruno Pereira e Dom Phillips, 
mas para elucidar de forma rápida o caso. Mais que isso, a situação escancarou o
que especialistas há muito vêm alertando, que parte da Amazônia está nas mãos de
milícias. O indigenista Bruno Pereira não apenas relatou às autoridades que 
vinha recebendo ameaças como ajudou a elaborar um plano de defesa e estruturação
para o Vale da Javari, a fim de proteger comunidades e floresta. As diretrizes 
não saíram do papel porque ainda aguardam aval da Funai (Fundação Nacional do 
Índio) e homologação da Justiça Federal. O defensor público federal Renan Sotto 
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Mayor de Oliveira disse à RFI que Bruno procurou a Defensoria Pública em 2019 
devido às perseguições e para discutir a situação daquela imensa área.
Url : https://operamundi.uol.com.br/direitos-humanos/75070/desaparecimento-de-
dom-e-bruno-escancara-amazonia-dominada-por-milicias 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-15
Título: Le Monde, um dos principais jornais franceses, denuncia impunidade de 
crimes na era Bolsonaro
Descrição: O jornal francês Le Monde dedicou um editorial, publicado na segunda-
feira (14), ao desaparecimento na Amazônia do indigenista brasileiro Bruno 
Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O vespertino explica que esse 
episódio resume bem as diversas ameaças que enfrenta o “pulmão” do planeta e 
denuncia a visão “desenvolvimentista” de Jair Bolsonaro.
Url : https://www.brasil247.com/midia/le-monde-um-dos-principais-jornais-
franceses-denuncia-impunidade-de-crimes-na-era-bolsonaro 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-14
Título: Delegado da PF liga bolsonaristas à ‘máfia da Amazônia’. Carla Zambelli 
é citada
Descrição: O delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva fez hoje (14) graves 
denúncias sobre o envolvimento de políticos bolsonaristas com o que ele chamou 
de Bancada do Crime na Amazônia. Entre os citados estão os senadores Jorginho 
Mello (PL-SC) e Telmário Mota (Pros-RR), além da deputada federal Carla Zambelli
(PL-SP). “Nós temos uma bancada do crime. Uma bancada, na minha opinião, de 
marginais”, disse Saraiva, em entrevista para a GloboNews. O policial prestou 
serviços por mais de uma década em investigações na floresta. “Bandidos, até 
pela forma como se comportaram em um dia em que fui convidado para ir na 
audiência na Câmara dos Deputados, na Comissão de Legislação Participativa. Eu, 
que já fui em tantas audiências criminais, com advogados e criminosos sentados à
minha frente, nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos ali, na Câmara”, 
completou. Além dos parlamentares, Saraiva citou o ex-ministro do Meio Ambiente 
Ricardo Salles. “Vou dizer nomes: Zequinha Marinho, Telmário Mota, Mecias de 
Jesus, Jorginho Mello (de Santa Catarina) mandou ofício. Carla Zambelli foi lá 
também, defender madeireiro junto com Ricardo Salles”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/06/delegado-liga-
bolsonaristas-ao-crime-organizado-na-amazonia/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-15 05:38:00
Título: Mais do que nunca, precisamos de Dorothys, Chicos, Marielles, Brunos e 
Doms
Descrição: A pergunta de Marielle ainda ecoa: 'Quantos mais vão precisar 
morrer...?'
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/mais-do-que-nunca-
precisamos-de-dorothys-chicos-marielles-brunos-e-doms/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Embaixada pede desculpas à família de Dom Phillips por erro
Descrição: Embaixador brasileiro no Reino Unido se retratou por informação de 
que corpos do jornalista britânico e de indigenista desaparecidos na Amazônia 
haviam sido encontrados. Buscas continuam.
Url :https://www.dw.com/pt-br/embaixada-pede-desculpas-à-família-de-dom-
phillips-por-erro/a-62135313?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Montedo
Data: 2022-06-14
Título: CGU: militares receberam R$ 5,8 milhões irregularmente num único mês
Descrição: Em apenas um mês do governo Bolsonaro, militares com cargos 
comissionados receberam pelo menos R$ 5,8 milhões irregularmente, acima do teto 
constitucional. Auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) analisaram os 
salários dos militares em dezembro de 2020, antes de o governo Bolsonaro 
permitir salários extra-teto, o que beneficiou o próprio presidente e generais 
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lotados no governo, como Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos.
A CGU encontrou indícios de irregularidades em um a cada três militares 
analisados. Entre 2.770 militares e pensionistas de militares com cargos no 
governo federal, ao menos 729 tiveram salários acima do teto constitucional em 
dezembro de 2020, que à época era de R$ 39,2 mil. Isso levaria a um prejuízo de 
R$ 5,1 milhões aos cofres públicos, apontou a auditoria.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/06/14/cgu-militares-receberam-r-58-
milhoes-irregularmente-num-unico-mes/ 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-14 15:15:25
Título: Volkswagen é ouvida pelo MPT sobre acusações de escravização na ditadura
Descrição: Os procuradores reuniram em um dossiê de 90 páginas anos de 
atrocidades cometidas por gerentes da montadora na Amazônia durante 1970 e 1980
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/volkswagen-e-ouvida-pelo-mpt-
sobre-acusacoes-de-escravizacao-na-ditadura/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-13
Título: Exército já usou helicóptero para levar revista Playboy ao general 
Villas Bôas na selva - por Jeferson Miola
Descrição: Para levar uma revista Playboy ao general Villas Bôas na selva, o 
Exército não precisou seguir o protocolo burocrático que agora alegou para se 
desincumbir das buscas de Bruno Pereira e Dom Phillips
Url : https://revistaforum.com.br/opiniao/2022/6/13/exercito-ja-usou-
helicoptero-para-levar-revista-playboy-ao-general-villas-bas-na-selva-por-
jeferson-miola-118696.html 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-14 14:40:00
Título: A primeira vítima da Funai no Javari sob o governo Bolsonaro
Descrição: Assassinato de indigenista Maxciel Pereira dos Santos, em setembro de
2019, segue impune, viúva disse que não recebeu informações sobre investigação 
por parte da Polícia Federal
Url :https://apublica.org/2022/06/a-primeira-vitima-da-funai-no-javari-sob-o-
governo-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 19:57:46
Título: Dossiê inédito revela como Bolsonaro transformou a Funai em um órgão 
anti-indígena 
Descrição: Relatório produzido com participação de servidores expõe clima de 
assédio e perseguição provocado militares e ruralistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/dossie-inedito-revela-como-
bolsonaro-transformou-a-funai-em-um-orgao-anti-indigena

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 16:44:24
Título: Com fiscalização própria, indígenas queimam balsa de garimpo ilegal na 
TI Raposa Serra do Sol
Descrição: Diante da falta de fiscalização institucional e o incentivo estatal 
ao garimpo, indígenas protegem suas terras por conta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/com-fiscalizacao-propria-
indigenas-queimam-balsa-de-garimpo-ilegal-na-ti-raposa-serra-do-sol 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-14
Título: Alexandre de Moraes é eleito presidente do TSE; saiba quando o ministro 
assume
Descrição: Nesta terça-feira (14), o ministro Alexandre de Moraes foi eleito 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ministro Ricardo Lewandowski 
foi eleito vice-presidente. Moraes irá assumir o cargo em 16 de agosto e vai 
comandar as eleições de outubro. Até lá, o ministro Edson Fachin, atual 
presidente da Corte Eleitoral, segue no cargo.
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Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/alexandre-de-moraes-e-
eleito-presidente-do-stf-saiba-quando-o-ministro-assume/ 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-14 11:00:00
Título: “O Congresso precisa corrigir sua negligência com direitos LGBTQIA+”, 
diz senador
Descrição: Fabiano Contarato (PT) defende a criação de leis específicas para 
criminalizar a LGBTfobia e regulamentar casamento entre pessoas do mesmo gênero
Url :https://apublica.org/2022/06/o-congresso-precisa-corrigir-sua-negligencia-
com-direitos-lgbtqia-diz-senador/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-06-14 07:26:06
Título: Rainha da beleza trans desafia a violência para representar o Brasil no 
desfile mundia
Descrição: Eloá Rodrigues parece resplandecente em um vestido vermelho 
desbotado. A rainha da beleza brasileira sabe a sorte que tem: no país mais 
mortífero do mundo para as pessoas trans, ela ousa viver seus sonhos. 
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/14/espectaculos/a08n2esp?partner=rss

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-14
Título: Aumento nos casos de Covid-19 gera mais riscos às populações em áreas 
ocupadas
Descrição: Médico e militante do setor de saúde do MST, Joelson Silva, alerta 
para os perigos às pessoas em ocupações, caso a medida que proíbe desejos na 
pandemia não for prorrogada pelo STF
Url : https://mst.org.br/2022/06/14/aumento-nos-casos-de-covid-19-gera-mais-
riscos-as-populacoes-em-areas-ocupadas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 14:32:43
Título: Recuperado da covid, Lula retoma atividades e cutuca Bolsonaro por 
suposta conversa com Biden
Descrição: Ex-presidente diz que \não acredita\ que seja verdade que atual 
mandatário pediu \ajuda\ ao presidente dos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/recuperado-da-covid-lula-retoma-
atividades-e-cutuca-bolsonaro-por-suposta-conversa-com-biden

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 21:27:01
Título: Casos de covid sobem em escolas municipais de São Paulo, indica 
levantamento
Descrição: Secretaria de Educação não divulga números, mas levantamentos feitos 
por conselheiros de escolas mostram descontrole
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/casos-de-covid-sobem-em-escolas-
municipais-de-sao-paulo-indica-levantamento
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 19:08:29
Título: Uso de máscaras em locais fechados volta a ser obrigatório em Belo 
Horizonte
Descrição: Medida foi tomada após aumento no número de casos de contaminação da 
covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/uso-de-mascaras-em-locais-
fechados-volta-a-ser-obrigatorio-em-belo-horizonte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 19:50:24
Título: Após despejo, Boulos participa da inauguração de nova Cozinha Solidária 
em Porto Alegre
Descrição: Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do RS abre a nova cozinha da 
Azenha nesta quarta-feira, a partir das 11h
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/apos-despejo-boulos-participa-
da-inauguracao-de-nova-cozinha-solidaria-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 19:32:18
Título: Justiça mantém liminar que suspende processo de cassação do vereador de 
Curitiba Renato Freitas
Descrição: Câmara da cidade foi intimada a apresentar documentos que embasaram 
conclusão de sindicância sobre e-mail racista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/justica-mantem-liminar-que-
suspende-processo-de-cassacao-do-vereador-de-curitiba-renato-freitas

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-14 17:10:00
Título: Governo lançará edital para estimular fracking no Brasil
Descrição: Associada a riscos ao ambiente e à saúde, técnica de exploração de 
gás e óleo é incentivada por projeto prioritário do governo, que tenta vencer 
resistência da sociedade civil
Url :https://apublica.org/2022/06/governo-lancara-edital-para-estimular-
fracking-no-brasil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 15:34:00
Título: Pacheco julga \legítima\ proposta de discutir o PL do Veneno em 
comissões do Senado
Descrição: Ideia é que Comissões de Meio Ambiente, Saúde e Direitos Humanos da 
Casa debatam projeto que libera mais agrotóxicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/pacheco-julga-legitima-proposta-
de-discutir-o-pl-do-veneno-em-comissoes-do-senado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 18:34:35
Título: Feira Nordestina de Agricultura Familiar começa nesta 4ª reunindo 
comércio, formação e cultura
Descrição: Evento será realizado em Natal e deve reunir mais de 10 mil pessoas 
até o próximo domingo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/feira-nordestina-de-agricultura-
familiar-comeca-nesta-4-reunindo-comercio-formacao-e-cultura
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 17:42:56
Título: Bolsonaro já privatizou um terço das estatais 
Descrição: Número de empresa controladas governo federal caiu de 209 para 133 em
quase 4 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/bolsonaro-ja-privatizou-um-
terco-das-estatais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 20:51:00
Título:  Câmara aprova limite do ICMS sobre combustível, projeto vai à sanção
Descrição: Proposta limita alíquota do imposto em 17% e deve reduzir arrecadação
de estados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/camara-aprova-limite-do-icms-
sobre-combustivel-projeto-vai-a-sancao

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-14 18:12:34
Título: Em decisão inédita, STJ libera o plantio de maconha para uso medicinal a
três pacientes
Descrição: O entendimento, embora não vinculante, pode abrir precedentes em 
casos de tramitação do tema em instâncias inferiores
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/em-decisao-inedita-stj-libera-o-
plantio-de-maconha-para-uso-medicinal-a-tres-pacientes/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 13:00:54
Título: Aborto no Brasil: conheça os argumentos da Rede Médica pelo Direito de 
Decidir
Descrição: Cristião Rosas, ginecologista obstetra e coordenador da Rede Médica, 
fala sobre a realidade do aborto no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/aborto-no-brasil-conheca-os-
argumentos-da-rede-medica-pelo-direito-de-decidir

Fonte: Jacobin
Data: 2022-06-14
Título: Por que os intelectuais brasileiros “descobriram” Mariátegui tão 
tardiamente
Descrição: O jornalista, sociólogo e militante socialista José Carlos Mariátegui
nasceu neste dia em 1894. Michael Löwy conta como novo livro sobre o marxista 
peruano remonta sua trajetória intelectual e por que ele só foi "descoberto" no 
Brasil por causa do exílio de militantes e da Revolução Cubana.
Url : https://jacobin.com.br/2022/06/por-que-os-intelectuais-brasileiros-
descobriram-mariategui-tao-tardiamente/  

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-14 19:23:56
Título: Zelensky reconhece perdas 'dolorosas' de tropas ucranianas
Descrição: Presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky disse que as Forças Armadas 
ucranianas sofreram perdas \dolorosas\ em Donbass e perto de Carcóvia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220614/zelensky-reconhece-perdas-dolorosas-de-
tropas-ucranianas-23090108.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-14
Título: Mães da Plaza de Mayo expressam solidariedade com o povo colombiano
Descrição:  
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/madres-de-plaza-
de-mayo-expresan.html 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 11:15:39
Título: Presidente da Confederação Indígena do Equador é preso durante 
paralisação nacional
Descrição: Leonidas Iza foi detido na madrugada de terça-feira (14), Conaie 
acusa \sequestro\ de líder político
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/presidente-da-confederacao-
indigena-do-equador-e-preso-durante-paralisacao-nacional
 
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 qA presidente da Associação de Mães da 
Praça de Maio da Argentina, Hebe de Bonafini, expressou hoje sua solidariedade 
com o povo colombiano e exortou-os a exercer seu direito de voto a fim de 
construir uma América Latina melhor. No dia 19 deste mês, os cidadãos daquele 
país devem voltar às urnas para eleger um novo presidente e, segundo pesquisas 
recentes, pela primeira vez em 200 anos, forças alternativas e de esquerda 
poderiam governar a Colômbia com a fórmula do Pacto Histórico de Gustavo Petro e
Francia Márquez.Em uma carta publicada nos perfis das mídias sociais da 
Associação, Bonafini descreveu as eleições como esperançosas e disse que "muitas
coisas são possíveis com o voto". Caríssimos camaradas (...) sinto que o triunfo
está próximo. Eu sei que você está redobrando seus esforços. Para aqueles que 
não acreditam que é possível ter um presidente como Petro e pensam que é um 
sonho irrealista, eu digo que eles deveriam ir às urnas e chamar a todos, disse 
ele. Nós o amamos e o acompanhamos daqui porque temos a obrigação de construir 
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juntos uma América Latina livre. Não esqueça que milhões deram suas vidas por 
isso. A única luta que se perde é aquela que é abandonada, concluiu ele.
ue 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: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 15:16:36
Título: Indicado para auditar urnas teve viagens pagas pelo governo Bolsonaro 
antes de abrir instituto
Descrição: Presidente do Instituto Voto Legal, credenciado pelo PL no TSE, fez 
reuniões fora da agenda pagas com dinheiro público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/indicado-para-auditar-urnas-
teve-viagens-pagas-pelo-governo-bolsonaro-antes-de-abrir-instituto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 14:30:58
Título: Codeputada do PSOL processa deputado bolsonarista por violência política
de gênero em PE
Descrição: A equipe jurídica do mandato coletivo Juntas (PSOL) entendeu a ameaça
como violência política de gênero
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/codeputada-do-psol-processa-
deputado-bolsonarista-por-violencia-politica-de-genero-em-pe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 14:05:46
Título: No RS, manifesto pede união de partidos do campo democrático e popular
Descrição: Lançamento do documento ocorre nesta terça-feira (14), às 15h, de 
forma virtual, em live na Rede Estação Democracia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/no-rs-manifesto-pede-uniao-de-
partidos-do-campo-democratico-e-popular
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 13:16:29
Título: “Minuto na Jurema”: websérie desmistifica a religião de origem indígena
Descrição: A historiadora e praticante da religião, Karla Fagundes, produziu a 
websérie que está disponível no YouTube
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/minuto-na-jurema-webserie-
desmistifica-a-religiao-de-origem-indigena
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 10:26:12
Título: Edição do Festival Nacional de Teatro acontece no feriadão em Teófilo 
Otoni (MG)
Descrição: Entre os dias 16 e 19 de junho, evento gratuito propõe a 
descentralização da arte e da cultura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/edicao-do-festival-nacional-de-
teatro-acontece-no-feriadao-em-teofilo-otoni-mg

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 06:55:42
Título: Pesquisas indicam empate técnico entre presidenciáveis na reta final das
eleições da Colômbia
Descrição: População escolhe entre Petro e Hernández no próximo domingo (19) e 
disputa será acirrada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/pesquisas-indicam-empate-
tecnico-entre-presidenciaveis-na-reta-final-das-eleicoes-da-colombia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-14 10:18:41
Título: Em Belo Horizonte, 150 famílias correm risco de despejo no Morro do 
Papagaio
Descrição: Motivo é a instalação de uma rede de alta tensão da Cemig próxima às 
casas
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/14/em-belo-horizonte-150-familias-
correm-risco-de-despejo-no-morro-do-papagaio
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-14 21:15:09
Título: As propostas de Fernando Haddad para a segurança pública e a assistência
social
Descrição: Em lançamento de plataforma virtual para receber sugestões, o petista
contou estar se aproximando, com a ajuda de aliados, de líderes das polícias
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/as-propostas-de-fernando-haddad-
para-a-seguranca-publica-e-a-assistencia-social/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-14 20:19:36
Título: Lira anula convocatória a ministro da Justiça para explicar tortura e 
morte causada pela PRF em Sergipe
Descrição: Em conversa com CartaCapital, o deputado Orlando Silva disse que 
Anderson Torres se comprometeu, porém, a comparecer como convidado
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lira-anula-convocatoria-de-
ministro-da-justica-para-explicar-tortura-e-morte-por-agentes-da-prf-em-sergipe/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-14 18:50:38
Título: Impunidade da era Bolsonaro pode explicar o desaparecimento de Dom e 
Bruno na Amazônia, denuncia Le Monde
Descrição: Nas palavras do jornal francês, os dois homens foram testemunhar a 
ameaça que paira sobre “esse paraíso perdido”
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/impunidade-da-era-bolsonaro-pode-
explicar-o-desaparecimento-de-dom-e-bruno-na-amazonia-denuncia-le-monde/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-14 16:30:25
Título: APIB denuncia desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira ao 
Tribunal Penal Internacional
Descrição: A associação destaca que 'a omissão estatal na realização das buscas 
e a possível ocorrência de um crime são efeitos da política anti-indígena de 
Bolsonaro'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apib-denuncia-
desaparecimento-de-dom-phillips-e-bruno-araujo-ao-tribunal-penal-internacional/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-14 15:52:53
Título: Embaixador brasileiro pede desculpas à família de Dom Phillips por dizer
que corpos haviam sido encontrados
Descrição: Segundo o 'Guardian', o enviado afirmou que informações passadas 
anteriormente 'não se mostraram corretas', PF e indígenas continuam buscas e 
perícias
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/embaixador-brasileiro-pede-
desculpas-a-familia-de-dom-phillips-por-dizer-que-corpos-foram-encontrados/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-14 14:26:25
Título: Barroso apresenta queixa-crime contra Magno Malta por calúnia
Descrição: Durante um evento para mais de 1.500 pessoas, o ex-senador acusou 
ministro de violência contra mulher
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/barroso-apresenta-queixa-crime-
contra-magno-malta-por-calunia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-14 22:35:55
Título: Pesquisa em São Paulo: Lula tem 42% enquanto Bolsonaro tem 35%
Descrição: Pesquisa Exame/Ideia mostra que o ex-presidente Lula lidera na maior 
cidade do País, São Paulo, com 42% das intenções de voto. O presidente cessante 
Jair Bolsonaro tem 35%, segundo o levantamento. Ciro Gomes chega a 6% e Simone 
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Tebet, 5%. Lula na Grande SP Lula também está na frente na Grande São Paulo, que
reúne ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pesquisa-em-sao-paulo-lula-tem-42-enquanto-
bolsonaro-tem-35/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-14 13:53:52
Título: Segundo a Paraná Pesquisas, Jair Bolonaro está liderando no estado de 
Santa Catarina
Descrição: O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) está liderando nas 
intenções de voto no estado de Santa Catarina, segundo a Paraná Pesquisas. De 
acordo com o levantamento divulgado nesta terça-feira (14/06), Bolsonaro tem 
45,1% enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 29%. 
Em terceiro lugar, com 6,2%, surge Ciro Gomes (PDT), seguido ... Read 
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/segundo-a-parana-pesquisas-jair-bolonaro-
esta-liderando-no-estado-de-santa-catarina/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-14 09:00:35
Título: ‘A favela venceu’. Mas e os favelados?
Descrição: Ostentar bens de consumo e slogans como ‘pretos no topo’ e ‘é tudo 
nosso' é um convite à esperança, mas pode também desmobilizar.The post ‘A favela
venceu’. Mas e os favelados? appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/14/favela-venceu-mas-e-os-favelados/
 
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: 2022-06-14 03:00:00
Título: Homo sapiens vive como parasita e causa o adoecimento de Gaia. 
Entrevista especial com Luiz Fernando de Novaes Vianna
Descrição:  
Enquanto alguns pesquisadores denunciam os efeitos d [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619489-homo-sapiens-vive-como-parasita-e-causa-
o-adoecimento-de-gaia-entrevista-especial-com-luiz-fernando-de-novaes-vianna
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-15 08:20:43
Título: 'Plantão de 40 horas': a rotina de médicos residentes que motiva 
denúncias e demissões coletivas
Descrição: No último dia 11, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
recebeu um pedido de demissão coletiva de médicos residentes do primeiro ano da 
especialização em ortopedia e traumatologia. Segundo a universidade, o 
desligamento deles não ocorrerá mais, depois de um acordo. Entretanto, 
entrevistados pela BBC News Brasil dizem que o caso traz à tona um cotidiano de 
estresse e sobrecarga vivido por residentes em todo o país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61654909?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Podcast: como atua o lobby das armas de fogo em Brasília
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Descrição: O acesso a armas ficou mais fácil para civis durante o governo de 
Jair Bolsonaro. Desde que ele assumiu o poder, o governo publicou 15 decretos, 
19 portarias e duas resoluções flexibilizando regras para a aquisição de 
armamentos.Leia mais (06/15/2022 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/06/podcast-como-atua-o-lobby-das-armas-de-fogo-em-
brasilia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-14 00:00:00
Título: TCU recua e libera obras da Codevasf em que políticos indicam até tipo 
de asfalto
Descrição: O ministro Augusto Sherman, do TCU (Tribunal de Contas da União), 
revogou na última segunda-feira (13) a decisão de suspender uma série de obras 
de pavimentação da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba).Leia mais (06/14/2022 - 17h34)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/tcu-recua-e-libera-obras-da-codevasf-em-que-politicos-
indicam-ate-tipo-de-asfalto.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-14 00:00:00
Título: Empresária que acusa Moro de fraude agora pede que Deltan Dallagnol 
fique inelegível
Descrição: A empresária Roberta Moreira Luchsinger, que acusa Sergio Moro (União
Brasil) e a mulher dele, Rosângela, de fraude na tentativa de mudar seu 
domicílio eleitoral para São Paulo, acionou a Procuradoria Regional Eleitoral do
Paraná contra Deltan Dallagnol, ex-coordenador da força tarefa da Operação Lava 
Jato.Leia mais (06/14/2022 - 17h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/empresaria-que-acusa-moro-de-fraude-agora-
pede-que-deltan-dallagnol-fique-inelegivel.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-14 00:00:00
Título: 'É tudo mentira', diz ex-governador petista sobre corte no ICMS
Descrição: O ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT) afirmou nesta terça-
feira (14) que toda a argumentação em prol da redução do ICMS para baratear 
combustíveis é mentirosa.Leia mais (06/14/2022 - 17h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/e-tudo-mentira-diz-ex-governador-petista-sobre-
corte-no-icms.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-14 00:00:00
Título: Bolsonaro diz a empresários que não leva jeito para ser presidente, veja
vídeo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse a empresários nesta terça-
feira (14) não ter jeito para ser presidente da República. O mandatário foi 
eleito em 2018, é candidato à reeleição e aparece em segundo lugar nas 
pesquisas, distante do ex-presidente Lula (PT), atual líder nas intenções de 
voto.Leia mais (06/14/2022 - 12h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/bolsonaro-diz-a-empresarios-que-nao-leva-jeito-pra-ser-
presidente-veja-video.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-06-14 00:00:00
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Título: Google anuncia novo centro de engenharia, bolsas e parcerias com jornais
e ONGs no Brasil
Descrição: O Google vai expandir as operações de engenharia no Brasil, oferecer 
500 mil bolsas de capacitação e expandir parcerias com ONGs e veículos 
jornalísticos. Esses foram os destaques do evento Google for Brasil, realizado 
nesta terça-feira (14) em São Paulo.Leia mais (06/14/2022 - 17h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/06/google-anuncia-novo-centro-de-engenharia-bolsas-e-parcerias-com-
jornais-e-ongs-no-brasil.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-15 00:17:00
Título: Câmara prosseguirá nesta quarta-feira votação de projeto que limita 
alíquota de ICMS sobre combustível e energia
Descrição: Deputados já aprovaram parte das alterações feitas pelo Senado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/886975-camara-prosseguira-nesta-quarta-
feira-votacao-de-projeto-que-limita-aliquota-de-icms-sobre-combustivel-e-
energia/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-14 23:39:30
Título: Candidato à reeleição, Bolsonaro diz não levar jeito para ser presidente
Descrição: No mesmo evento em que o ministro Paulo Guedes disse que a economia 
mundial vai piorar, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não leva jeito para 
o cargo que ocupa. Candidato à reeleição, Bolsonaro declarou que chegou à 
Presidência meio por acaso e que há milhares de pessoas melhores do que ele para
a função. [ ]The post Candidato à reeleição, Bolsonaro diz não levar jeito para 
ser presidente appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/candidato-a-
reeleicao-bolsonaro-diz-nao-levar-jeito-para-ser-presidente/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-14 22:08:32
Título: Artistas e personalidades se mobilizam pelas buscas de Bruno Pereira e 
Dom Phillips
Descrição: A mobilização em torno das buscas pelo ativista Bruno Pereira e o 
jornalista Dom Phillips ganhou o reforço de artistas, jornalistas e outras 
personalidades. Por meio de vídeos compartilhados nas redes sociais, atrizes 
como Malu Mader, Cláudia Abreu, Denise Fraga, além de Gregório Duvivier e o 
jornalista Chico Pinheiro, entre outros, pressionam o governo brasileiro [ ]The 
post Artistas e personalidades se mobilizam pelas buscas de Bruno Pereira e Dom 
Phillips appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/artistas-e-personalidades-se-
mobilizam-em-campanha-pelas-buscas-de-bruno-pereira-e-dom-phillips/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-14 18:54:48
Título: Boric lança plano para desarmar chilenos
Descrição: O presidente do Chile, Gabriel Boric, quer proibir a posse de armas 
de fogo no país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220614/boric-lanca-plano-para-desarmar-
chilenos-23089613.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-14 18:44:30
Título: EUA liberam mais 45 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica
para reduzir preços
Descrição: Nesta terça-feira (14), o governo do presidente norte-americano, Joe 
Biden, anunciou que liberará mais 45 milhões de barris de petróleo de sua 
reserva estratégica. No total, os EUA pretendem vender 180 milhões de barris 
para suprir a demanda e puxar os preços para baixo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220614/eua-liberam-mais-45-milhoes-de-barris-
de-petroleo-da-reserva-estrategica-para-reduzir-precos-23089258.html
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-14 14:14:15
Título: Bolsonaro se irrita com vazamento de conversa com Biden, Lula diz que 
pedido de ajuda foi humilhação
Descrição: Para mandatário, \cada um fala o que bem entender\, mas que não é 
através dele ou do ministro Carlos França que a mídia saberá sobre conversa com 
Biden. Lula afirma que se pedido para ajuda às eleições for verdade, a 
solicitação do presidente \foi uma humilhação\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220614/bolsonaro-se-irrita-com-vazamento-de-
conversa-com-biden-lula-diz-que-pedido-de-ajuda-foi-humilhacao-23083766.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-14 11:37:08
Título: Dados desclassificados mostram interesse do Reino Unido em petróleo por 
trás da Guerra das Malvinas
Descrição: O governo britânico queria explorar e obter a maior parte dos 
depósitos de petróleo em torno das disputadas ilhas Malvinas (Falkland para os 
britânicos) antes e depois da guerra de 1982 com a Argentina, mostraram 
documentos oficiais britânicos divulgados na terça-feira (14).
Url :https://br.sputniknews.com/20220614/dados-desclassificados-mostram-
interesse-do-reino-unido-em-petroleo-por-tras-da-guerra-das-malvinas-
23079162.html
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-15 01:35:26
Título: Irmão de Pelado é preso por suspeita de “homicídio qualificado”, segundo
delegado
Descrição: Preso preventivamente, delegado diz que \testemunhas teriam colocado\
Oseney e seu irmão, Amarildo, no local do crime
Url :https://apublica.org/2022/06/irmao-de-pelado-e-preso-por-suspeita-de-
homicidio-qualificado-segundo-delegado/
 
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-15 01:33:53
Título: Dom Phillips and Bruno Pereira: police in Brazil arrest second man for 
‘alleged murder’
Descrição: Suspect is brother of first person held by police over disappearance 
of the British journalist and indigenous activistPolice in Brazil say they have 
arrested a second man in connection with “the alleged murder” of the British 
journalist Dom Phillips and the Brazilian Indigenous defender Bruno 
Pereira.Oseney da Costa de Oliveira, 41, was arrested on Tuesday and is being 
held in Atalaia do Norte, the isolated river town Phillips and Pereira were 
trying to reach when they vanished on Sunday 5 June. Continue reading...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/15/dom-phillips-and-bruno-
pereira-police-in-brazil-arrest-second-man
 
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-14 19:00:05
Título: Brazil Indigenous agency staff strike over Bruno Pereira disappearance
Descrição: Employees walk off the job amid anger over statements criticising the
former Funai employee who went missing with Dom PhillipsEmployees with Brazil’s 
national Indigenous foundation (Funai) have launched a one-day strike, amid 
anger over what they say is the dismantling of a key government agency and 
official statements criticising Bruno Pereira, the former Funai employee who 
went missing along with the British journalist Dom Phillips last week.Funai 
staff and related civil service employees walked off the job at 9am on Tuesday 
in Brasília, Florianópolis and Dourados, and others are voting on whether to 
launch a wider strike next week, officials with the unions said. Continue 
reading...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/brazil-indigenous-agency-
staff-strike-over-response-to-disappearance-of-bruno-pereira
 
Fonte: World news | The Guardian
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Título: Brazil envoy apologises to Dom Phillips’ family for saying bodies had 
been found
Descrição: Ambassador ‘deeply sorry’ for ‘information that did not prove 
correct’ as search continues for missing journalist and colleagueThe Brazilian 
ambassador to the UK has apologised to the family of Dom Phillips for 
incorrectly telling them his body had been found in the Amazon along with that 
of his missing travelling partner Bruno Pereira.On Monday morning an embassy 
official called Phillips’s brother-in-law and sister to inform them that the 
bodies of the British journalist and Brazilian Indigenous expert had been found 
tied to a tree, one week after the pair vanished on the River Itaquaí. Continue 
reading...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/brazil-embassy-dom-phillips-
bruno-pereira-bodies-incorrect-claim
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