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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-15
Título: Com Bolsonaro, salário mínimo não paga nem a cesta básica em São Paulo
Descrição: Desde que o presidente Jair Bolsonaro (PL) assumiu o governo, em
2019, e deu início ao fim da política de valorização do salário mínimo, que
garantia aumento real, criada nos governos do PT, o poder de compra dos
trabalhadores e das trabalhadoras mais pobres, que ganham o piso nacional, não
para de cair. Em maio, o valor da cesta básica ampliada divulgada pela Fundação
Procon de São Paulo, custou R$ 14,12 a mais do que o salário mínimo na capital
paulista. A cesta ampliada subiu 1,36% em maio, para R$ 1.226.12 – o piso
nacional está em R$ 1.212 desde janeiro deste ano, quando foi reajustado em 10%,
sem o aumento real garantido pela política de valorização que Bolsonaro
exterminou. Quatro meses depois, o valor do mínimo já é insuficiente para
comprar uma cesta básica ampliada, cujo valor subiu 12,69% no acumulado do ano.
Em 12 meses, a alta é de 18,07%, segundo a Fundação Procon-SP.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-bolsonaro-salario-minimo-nao-paga-nema-cesta-basica-em-sao-paulo-308d
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-15 21:52:24
Título: Hoje se inicia nossa busca por justiça, declara esposa de Dom Phillips
Descrição: 'Agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor', escreveu
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/hoje-se-inicia-nossa-buscapor-justica-declara-esposa-de-dom-phillips/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-15
Título: Univaja diz que mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips são "crime
político" e cobra mais investigações
Descrição: A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), movimento
indígena representante dos povos habitantes da Terra Indígena Vale do Javari
(AM), afirmou que o assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista da
Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira "constitui um crime político,
pois ambos eram defensores dos Direitos Humanos e morreram desempenhando
atividades em benefício de nós, povos indígenas do Vale do Javari, pelo nosso
direito ao bem-viver, pelo nosso direito ao território e aos recursos naturais
que são nosso alimento e garantia de vida, não apenas da nossa vida, mas também
da vida dos nossos parentes isolados".
Url : https://www.brasil247.com/brasil/univaja-diz-que-mortes-de-bruno-pereirae-dom-phillips-sao-crime-politico-e-cobra-mais-investigacoes
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-15
Título: Associação de Imprensa responsabiliza Bolsonaro pela morte de Dom e
Bruno
Descrição: A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) responsabilizou Jair
Bolsonaro pela morte de Bruno Pereira e Dom Phillips. Segundo a entidade, eles
“começaram a morrer quando o presidente da República enfraqueceu a Funai”.
Justifica que o mandatário “declarou-se a favor da destruição de todas as formas
de proteção da Amazônia e, assim, estimulou a escalada de ações criminosas na
região”. Nesta quarta (15), a Polícia Federal (PF) encontrou restos humanos e
apontou que há “grandes chances” de que sejam da dupla, que estava desaparecida
desde o último dia 5.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/associacao-de-imprensaresponsabiliza-bolsonaro-pela-morte-de-dom-e-bruno/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-15

Título: Bolsonaro sobre Dom: "Esse inglês era mal visto porque fazia muita
matéria contra garimpeiros"
Descrição: Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (15) que o jornalista
Dom Phillips, que desapareceu na região do Vale do Javari, na Amazônia,
juntamente com o indigenista Bruno Pereira, era "mal visto" porque fazia "muita
matéria contra garimpeiro". "Esse inglês era mal visto na região, porque fazia
muita matéria contra garimpeiros, questão ambiental, então, naquela região lá,
que é bastante isolada, muita gente não gostava dele", disse Bolsonaro, que
chegou a receber garimpeiros no Planalto levados em avião da Força Aérea
Brasileira (FAB).
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/15/bolsonaro-sobre-dom-esseingls-era-mal-visto-porque-fazia-muita-materia-contra-garimpeiros-118807.html
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-15 21:59:19
Título: Dom e Bruno: buscas no Google sobre desaparecimento na Amazônia foram
registradas em mais de 50 países
Descrição: Caso teve repercussão internacional e despertou interesse em muitas
pessoas na plataforma de buscas. A região em que eles desapareceram também teve
aumento considerável nessas consultas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61820514?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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-dehomicidio-qualificado-segundo-delegado/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-15 20:43:51
Título: Servidores da Funai mantêm greve e exigem assistência às famílias de
Bruno Pereira e Phillips
Descrição: Segmento seguirá em vigília nesta noite de quarta (15) e reforça
mobilização por atenção política ao caso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/servidores-da-funai-mantemgreve-e-exigem-assistencia-as-familias-de-bruno-pereira-e-phillips
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Corrupção bolsonarista, capítulo 2
Descrição: Não basta matar, espalhar a fome e acabar com a democracia, é preciso
ser corrupto. Os que toleram a morte, a miséria e o ataque às liberdades, mas
não toleram a corrupção, e por isso dizem preferir Bolsonaro, está na hora de
despertar do transe negacionista ou de disfarçar melhor o cinismo. A corrupção
bolsonarista é profunda, multifacetada e longeva.Leia mais (06/15/2022 - 18h39)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2022/06/corrupcao-bolsonarista-capitulo2.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-15 19:12:39
Título: Banco Central aumenta taxa básica de juros para 13,25% ao ano
Descrição: Foi o 11º aumento consecutivo da taxa Selic, que subiu quatro pontos
percentuais só em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/banco-central-aumenta-taxabasica-de-juros-para-13-25-ao-ano
Fonte: Congresso em Foco

Título: Copom eleva taxa Selic a 13,25% ao ano, maior patamar desde 2016
Descrição: Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central elevou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, de 12,75% para
13,25% ao ano. Essa foi a 11ª primeira alta consecutiva desde março de 2021. De
lá para cá, a Selic aumentou 11,25 pontos percentuais. A nova taxa é a mais alta
[ ]The post Copom eleva taxa Selic a 13,25% ao ano, maior patamar desde 2016
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/copom-eleva-taxa-selic-a1325-ao-ano-maior-patamar-desde-2016/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-15 12:56:01
Título: Cármen manda investigar motociata de Bolsonaro em Orlando com blogueiro
foragido
Descrição: A prisão preventiva de Allan dos Santos foi decretada pelo ministro
Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal no âmbito do inquérito das
milícias digitais
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/carmen-manda-investigar-motociatade-bolsonaro-em-orlando-com-blogueiro-foragido/
Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro falar que Jesus compraria arma é cretinice, diz Lula
Descrição: “Não é possível que uma pessoa que pensa assim, que fala uma
cretinice dessas, diga que é cristão”, declara petista
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/bolsonaro-falar-que-jesus-comprariaarma-e-cretinice-diz-lula/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-15 13:38:08
Título: Pesquisa no Distrito Federal mostra Bolsonaro com metade do apoio que
tinha em 2018
Descrição: Na capital do país, Lula e atual presidente estão tecnicamente
empatados nas eleições deste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/pesquisa-no-distrito-federalmostra-bolsonaro-com-metade-do-apoio-que-tinha-em-2018
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-15
Título: Feira Nordestina da Agricultura Familiar começa hoje e terá Lula amanhã
Descrição: Começou nesta quarta-feira (15) e vai até domingo (19) a I Feira
Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, no Centro de Convenções
de Natal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o evento nesta
quinta, a partir das 14h30. No final da tarde, às 17h, participa de ato público
no estacionamento da Arena das Dunas. Lula deverá almoçar com os governadores
dos nove estados que compõem o Consórcio Nordeste. Depois de passar por Natal,o
pré-candidato do PT à Presidência seguirá viagem para mais dois estados
nordestinos. Na sexta (17), participa de ato público em Maceió, e no sábado,
estará em evento em Aracaju.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/06/feira-nordestina-daagricultura-familiar-comeca-hoje-e-tera-lula-amanha/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-15 12:43:27
Título: No CE, acampamento Zé Maria do Tomé doa mais de duas toneladas de
alimentos
Descrição: Agricultores do Vale do Jaguaribe realizam ação de solidariedade
enquanto seguem ameaçados de despejo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/no-ce-acampamento-ze-maria-dotome-doa-mais-de-duas-toneladas-de-alimentos
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-15
Título: Confira os 20 anos de Escola Milton Santos de agroecologia

Descrição: Escola segue na construção de um projeto agroecológico para o campo.
Era Junho de 2002 quando militantes do MST da região noroeste do estado do
Paraná deram início à construção da Escola Milton Santos de Agroecologia.
Sediada em Maringá, através de uma concessão entre prefeitura municipal,
Universidade Federal do Paraná e MST, a escola iniciou sua atividade em um
terreno abandonado e cheio de ruínas de uma antiga indústria cerâmica falida. O
trabalho voluntário dos primeiros trabalhadores possibilitou que jovens das
áreas de reforma agrária pudessem cursar o técnico em agroecologia, aplicando no
próprio território os saberes adquiridos em sala de aula.A agroecologia é o
motivo da escola ganhar vida. As experiências produtivas, além de servir para a
alimentação dos que vivem e estudam na escola, servem como modelo de produção
agrícola a ser implementado em áreas de assentamentos e pequenos agricultores.
“A escola assumiu a agroecologia a partir de uma demanda dos movimentos sociais
da Via Campesina de uma nova maneira de viver e organizar a produção e a vida no
campo” afirmou Nilciney Toná, da coordenação política da escola.
Url : https://mst.org.br/2022/06/15/confira-os-20-anos-de-escola-milton-santosde-agroecologia/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-15 17:44:00
Título: STF abre conciliação em caso de terra indígena pressionada no Mato
Grosso
Descrição: TI Kayabi, que também faz divisa com o Pará, pode ser reduzida com
conciliação que beneficiaria grileiros, madeireiros, garimpeiros e
agropecuaristas
Url :https://apublica.org/2022/06/stf-abre-conciliacao-em-caso-de-terraindigena-pressionada-no-mato-grosso/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-15 10:50:27
Título: Fábio Faria admite contato com Anatel por liberação de satélites de Elon
Musk no Brasil
Descrição: Em audiência na Câmara dos Deputados, ministro foi confrontado por
documentos revelados em reportagem do Brasil de Fato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/fabio-faria-admite-contato-comanatel-por-liberacao-de-satelites-de-elon-musk-no-brasil
Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-15
Título: Dia da Juventude: Entendendo a história por trás do 16 de junho
Descrição: O Dia da Juventude, como é popularmente conhecido, é um dia em que os
sul-africanos homenageiam o jovem que foi emboscado pela polícia do regime do
apartheid em Soweto em 16 de junho de 1976. No dia, mais de 500 jovens,
incluindo estudantes, foram mortos. Na manhã de 16 de junho de 1976, milhares de
estudantes negros de Soweto no então Transvaal, agora Gauteng, fizeram uma
manifestação de protesto de suas escolas para o Orlando Stadium. Enquanto os
estudantes negros já estavam sendo conscientizados pelas organizações estudantis
e pelo Movimento da Consciência Negra quando a Lei de Educação Bantu (1953) foi
instituída, eles se mobilizaram para um protesto contra uma ordem oficial que
tornava o africâner - ao lado apenas do inglês - como meio de instrução
obrigatório em escolas de bairros negros em todo o país. O uso de línguas
africanas foi proibido nessas escolas e a Constituição apoiou o africâner e o
inglês como línguas oficiais do país. A manifestação foi um protesto pacífico
destinado a instar o governo a não tornar o africâner obrigatório nas escolas.
Mas quando a polícia armada foi chamada para dispersar a multidão com cães, gás
lacrimogêneo e balas, eles abriram fogo contra os estudantes. O protesto se
transformou em uma revolta de estudantes contra o governo do apartheid, mas
centenas de estudantes foram mortos pela polícia. E assim nasceu a revolta
estudantil de 1976 , como foi chamada.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/15/youth-day-understanding-the-history-behind-it
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-15 18:32:28

Título: Rússia avança sobre cidade estratégica e abre caminho para controlar
leste da Ucrânia, assista
Descrição: Severodonetsk tornou-se o novo foco da ofensiva russa e seu futuro
pode indicar ambições territoriais de Moscou
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/russia-avanca-sobre-cidadeestrategica-e-abre-caminho-para-controlar-leste-da-ucrania-assista
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-16 05:19:03
Título: Relatório aponta que indústrias de Defesa dos EUA estão 'enchendo os
bolsos' com os conflitos
Descrição: Um relatório da Campanha Internacional para a Abolição de Armas
Nucleares (ICAN, na sigla em inglês) indicou que os gastos com armas nucleares
tiveram um aumento significativo em 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/20220616/relatorio-aponta-que-industrias-dedefesa-dos-eua-estao-enchendo-os-bolsos-com-os-conflitos-23115842.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-15 07:55:10
Título: Presidente do México condena política ocidental na Ucrânia e dispara: é
imoral
Descrição: Enviar armas para uma zona de guerra ativa é alimentar o conflito,
uma atitude 'imoral', segundo o presidente mexicano.
Url :https://br.sputniknews.com/20220615/presidente-do-mexico-condena-politicaocidental-na-ucrania-e-dispara-e-imoral-23097337.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-15 15:39:57
Título: Fed eleva taxas em 0,75 ponto nos EUA, a maior alta desde 1994
Descrição: Além do aumento das taxas de juros, o órgão elevou a previsão de
inflação do país para 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/fed-eleva-taxas-em-075-ponto-nos-euaa-maior-alta-desde-1994/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-15 06:59:04
Título: Deputada faz balanço dos 100 dias de governo Boric no Chile e destaca
programa \antineoliberal\
Descrição: Congressista Karol Cariola faz análise do início da gestão
progressista no Caminhos para o Mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/deputada-faz-balanco-dos-100dias-de-governo-boric-no-chile-e-destaca-programa-antineoliberal
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Entenda por que Lula é inocente sem ter sido inocentado
Descrição: Críticos e apoiadores do ex-presidente Lula (PT) têm se aproveitado
de sutilezas dos termos jurídicos para distorcer o sentido de decisões e
institutos legais empregados na Operação Lava Jato.Leia mais (06/15/2022 13h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/entenda-por-que-lula-e-inocente-sem-ter-sido-inocentado.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-15 14:14:05
Título: Cresce o número de jovens eleitores, mas eles têm pouco interesse pela
política além do voto
Descrição: Partidos políticos e Congresso Nacional estão entre as instituições
que contam com menos confiança entre os jovens
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/cresce-o-numero-de-jovenseleitores-mas-eles-tem-pouco-interesse-pela-politica-alem-do-voto
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2022-06-15 13:44:28
Título: Estado do Rio terá que pagar pensão à família de João Pedro, jovem morto
em operação policial
Descrição: Decisão ocorreu após pedido da Defensoria Pública, que acompanha
caso, ocorrido em maio de 2020 em São Gonçalo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/estado-do-rio-tera-que-pagarpensao-a-familia-de-joao-pedro-jovem-morto-em-operacao-policial
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-15 09:42:43
Título: Distrito Federal tem quase 3 mil pessoas em situação de rua, mostra
pesquisa
Descrição: População mapeada inclui 244 crianças e adolescentes, grande parte
fora da escola
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/distrito-federal-tem-quase-3mil-pessoas-em-situacao-de-rua-mostra-pesquisa
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-15 08:03:39
Título: Acampamento Marielle Franco sofre com pulverização de agrotóxicos no
Maranhão
Descrição: Famílias denunciam que produção de alimentos agroecológicos fica
contaminada por agrotóxicos usados por empresa vizinha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/15/acampamento-marielle-francosofre-com-pulverizacao-de-agrotoxicos-no-maranhao
Fonte: Congresso em Foco
Título: Drone joga urina e fezes em evento com Lula em Minas Gerais
Descrição: Em um evento reunindo militantes do PT e do PSD na Universidade do
Triângulo Mineiro, em Uberlândia (MG), um drone de pulverização agrícola foi
avistado borrifando urina e fezes contra os participantes. O evento contava com
a presença do ex-presidente Lula e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre
Kalil, que celebravam oficialmente a formação de [ ]The post Drone joga urina e
fezes em evento com Lula em Minas Gerais appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/drone-joga-urina-e-fezes-emevento-com-lula-em-mg/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-15 21:53:44
Título: Lula pede minuto de silêncio por desaparecidos no Amazonas e promete fim
do garimpo ilegal
Descrição: 'Terei todo o prazer de demarcar todas as terras que precisarem ser
demarcadas', declarou o pré-candidato à Presidência pelo PT
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-pede-minuto-de-silencio-pordesaparecidos-no-amazonas-e-promete-fim-do-garimpo-ilegal/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-15 21:35:29
Título: PF apura envolvimento de terceira pessoa no assassinato de Bruno Pereira
e Dom Phillips
Descrição: Segundo as autoridades, 'remanescentes humanos' foram encontrados,
dez dias depois do desaparecimento, durante escavações em uma área de mata
fechada
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pf-investiga-participacao-deterceira-pessoa-no-assassinato-de-bruno-pereira-e-dom-phillips/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-15 20:59:03
Título: Bruno e Dom não foram os primeiros, e acho que não serão os últimos, diz
Alexandre Saraiva
Descrição: 'Temos uma lista grande de servidores e lideranças sujeitos a um
ataque', declarou o ex-superintendente da PF em entrevista a CartaCapital
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bruno-e-dom-nao-foram-osprimeiros-e-acho-que-nao-serao-os-ultimos-diz-alexandre-saraiva/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-15 15:34:35
Título: RJ: Estado é condenado a pagar pensão de menos de um salário a família
de adolescente morto em operação policial
Descrição: João Pedro Matos Pinto foi morto em maio de 2020 com um tiro de
fuzil, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Federal no Complexo do
Salgueiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/rj-estado-e-condenado-apagar-pensao-de-menos-de-um-salario-a-familia-de-adolescente-morto-em-operacaopolicial/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-15 15:15:10
Título: Estado de Santa Catarina é o novo ‘BozoQuistão’ no País, diz a Paraná
Pesquisas
Descrição: O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) costuma dizer a
correligionários e apoiadores que, se perder a eleição de outubro, irá se mudar
para o estado de Santa Catarina, onde ele costuma tirar prolongadas férias e
períodos de descanso em meio ao mandato que se finda. A julgar pelos números da
Paraná Pesquisas, sobre a disputa ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/estado-de-santa-catarina-e-o-novobozoquistao-no-pais-diz-a-parana-pesquisas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-15 13:10:17
Título: A luta contra o despotismo se faz ainda mais urgente
Descrição: Chegamos a um nível de perversidade em que a tragédia engolfou toda
comédia
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-luta-contra-o-despotismo-se-fazainda-mais-urgente/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-15 12:43:00
Título: ‘Tentativa de intimidação’, reage Glauber Braga após processo no
Conselho de Ética
Descrição: Órgão da Câmara abriu um processo por quebra de decoro contra o
deputado que discutiu com Arthur Lira durante sessão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tentativa-de-intimidacao-reageglauber-braga-apos-processo-no-conselho-de-etica/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-16 02:27:00
Título: Lula e Alckmin divulgam nota de pesar pelo falecimento de Bruno Pereira
e Dom Phillips
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo
Alckmin, nesta quarta-feira (15/06), divulgaram nota conjunta de pesar pelas
mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Veja íntegra
abaixo: “A confirmação do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips é uma
notícia chocante, que nos causa dor e indignação. Nossa ... Read moreNotícias
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-e-alckmin-divulgam-nota-de-pesar-pelofalecimento-de-bruno-pereira-e-dom-phillips/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-15 20:40:14
Título: Alckmin no Paraná
Descrição: O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa de Lula,
desembarcará no final deste mês em Curitiba para agenda na pré-campanha de
Roberto Requião (PT) ao governo do Paraná. Além de atividades na capital,
Alckmin ainda vai realizar um périplo pelo interior do estado. O vice de Lula
também visitará os municípios de Londrina e ... Read moreNotícias Verdadeiras, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/alckmin-no-parana/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-15 03:00:00
Título: Desserviços ecossistêmicos são gerados pela proliferação de espécies
exóticas invasoras. Entrevista especial com Fernando Becker
Descrição:
A introdução de espécies exóticas em ambientes não nativos, co [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619537-desservicos-ecossistemicos-sao-geradospela-proliferacao-de-especies-exoticas-invasoras-entrevista-especial-comfernando-becker
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto
Data: 2022-06-16 08:00:44
Título: Famílias enfrentam frio com fogueiras e garrafas
periferia de SP
Descrição: Seu Nenê, morador de Marsilac, no extremo sul
desdobra para amenizar baixas temperaturas pois sua casa
vedação.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61820594?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Jornalista Dom Phillips, assassinado aos 57 anos, amava o Brasil e a
Amazônia
Descrição: Há 15 anos vivendo no Brasil, o jornalista britânico Dom Phillips,
57, assassinado no Vale do Javari, no Amazonas, estava escrevendo um livro que
tinha tudo a ver com sua viagem a Atalaia do Norte (AM): \Como Salvar a
Amazônia\.Leia mais (06/15/2022 - 21h23)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/jornalista-dom-phillips-assassinado-aos-57-anos-amava-obrasil-e-a-amazonia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Brasil foi participante ausente da Cúpula das Américas
Descrição: Uma certeza, de saída: a Cúpula das Américas, reunida em Los Angeles
na semana passada, não honrará nenhuma eventual lista de êxitos da política
externa do presidente John Biden.Leia mais (06/15/2022 - 21h19)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2022/06/brasil-foi-participante-ausente-dacupula-das-americas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Em nova aproximação com progressistas, Alckmin se reúne com entidades
LGBTQIA+
Descrição: Pré-candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), Geraldo Alckmin (PSB) reuniu-se nesta quarta-feira (15) com representantes
de duas entidades do movimento LGBTQIA+.Leia mais (06/15/2022 - 19h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/em-nova-aproximacao-com-progressistas-alckmin-sereune-com-entidades-lgbtqia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Programa de Lula e Alckmin fará homenagem a Eduardo Campos
Descrição: O programa de governo da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e
Geraldo Alckmin (PSB) fará uma alteração para incluir uma homenagem ao ex-

governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB), que morreu em 2014 num acidente
aéreo, durante a campanha presidencial.Leia mais (06/15/2022 - 18h13)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/programa-de-lula-e-alckimin-fara-homenagem-aeduardo-campos.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: PSOL e movimentos pedem ao STF renovação de veto a despejos e remoções
Descrição: O PSOL, os movimentos MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e a Campanha Despejo Zero vão
protocolar nesta quarta-feira (15) mais uma petição junto ao STF (Supremo
Tribunal Federal) solicitando a renovação do veto a despejos e desocupações. O
prazo da medida cautelar se encerra no próximo dia 30.Leia mais (06/15/2022 17h35)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/psol-e-movimentos-pedem-ao-stf-renovacao-deveto-a-despejos-e-remocoes.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Governo parece aceitar uma Amazônia sob domínio de criminosos
Descrição: No segundo mês de mandato, Jair Bolsonaro mandou avisar que estava
declarando \guerra ao crime organizado\. O presidente enviou ao Congresso uma
mensagem que replicava o marketing da campanha eleitoral e dizia que o governo
não teria \pena nem medo de criminoso\.Leia mais (06/15/2022 - 17h29)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/06/governo-parece-aceitar-uma-amazonia-sobdominio-de-criminosos.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Gabriel Souza, do MDB, promete resistir a acordo com PSDB no RS
Descrição: O pré-candidato do MDB, Gabriel Souza, promete resistir aos múltiplos
sinais de que seu partido fará uma aliança com o ex-governador Eduardo Leite, do
PSDB, no Rio Grande do Sul. Além de citar o protagonismo o partido na história
recente do estado, Souza pede que a decisão local do MDB seja respeitada.Leia
mais (06/15/2022 - 17h25)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/gabriel-souza-do-mdb-promete-resistir-a-acordo-com-psdb-nors.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Petistas pedem que vereador suspeito de elo com PCC deixe liderança da
bancada
Descrição: Reunidos na tarde desta terça-feira (14), petistas recomendaram que o
vereador Senival Moura se licencie da liderança da bancada do PT na Câmara
Municipal de São Paulo, até que sejam concluídas investigações sobre suposto
envolvimento com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).Leia mais
(06/15/2022 - 14h43)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/cotidiano/2022/06/petistas-pedem-que-vereador-suspeito-de-elo-com-pccdeixe-lideranca-da-bancada.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Senado fará diligência no AM para acompanhar apuração sobre
desaparecimento

Descrição: A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai realizar uma diligência
externa em Manaus (AM) para acompanhar as investigações sobre o desaparecimento
do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.Leia mais
(06/15/2022 - 12h21)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/senado-fara-diligencia-no-am-para-acompanhar-apuracao-sobredesaparecimento.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Beto Albuquerque, do PSB, compara Bolsonaro a Hitler e vê Leite muito
igual a Doria
Descrição: Questionado sobre a possibilidade de golpe de estado em caso de
reeleição de Jair Bolsonaro (PL), Beto Albuquerque (PSB) relembrou o regime
nazista. Ao falar sobre alianças, ofereceu apoio ao PT em 2026 caso o partido
aceite indicar seu vice nas eleições deste ano, não concorrendo à reeleição.Leia
mais (06/15/2022 - 11h14)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/beto-albuquerque-do-psb-compara-bolsonaro-a-hitler-e-veleite-muito-igual-a-doria.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-15 00:00:00
Título: Dados sobre aumento da fome preocupam campanha de Bolsonaro
Descrição: Dados divulgados nesta semana sobre a fome no Brasil acenderam um
alerta na campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).Leia mais
(06/15/2022 - 11h09)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/dados-sobre-aumento-da-fome-preocupam-campanha-debolsonaro.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-16 05:13:46
Título: NYT revela IMAGENS inéditas da chegada de prisioneiros do Afeganistão a
Guantánamo
Descrição: O New York Times revelou fotos inéditas da chegada de prisioneiros do
Afeganistão ao centro de detenção norte-americano de Guantánamo, na ilha de
Cuba.
Url :https://br.sputniknews.com/20220616/nyt-revela-imagens-ineditas-da-chegadade-prisioneiros-do-afeganistao-a-guantanamo-23115576.html
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-16 01:38:00
Título: Na última viagem de Bruno e Dom, nada de “aventura”
Descrição: Há dez dias Bruno e Dom desapareceram no rio Itaquaí, hoje, a Polícia
Federal diz que um dos suspeitos confirmou o assassinato e que \remanescentes
humanos\ serão periciados
Url :https://apublica.org/2022/06/na-ultima-viagem-de-bruno-e-dom-nada-deaventura/
Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Au Brésil, l’enquête sur la disparition de Bruno Araujo et Dom Phillips
avance, des « restes humains » retrouvés
Descrição: Ces « restes » ont été découverts, dans l’Etat d’Amazonas, à 3 km du
rio Itaquai sur lequel les deux hommes naviguaient avant leur disparition. Selon
la presse brésilienne, les suspects sont des pêcheurs qui auraient été surpris
au milieu d’une opération de pêche illégale.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/16/bresil-avanceedans-l-enquete-sur-la-disparition-de-bruno-araujo-et-dom-phillips-des-resteshumains-retrouves_6130532_3210.html

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Brazil police find remains, suspects confess in search for men
Descrição: Disappearance of journalist Dom Phillips and guide Bruno Pereira in
Brazil&#039,s Amazon rainforest had raised global alarm.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2022/6/15/suspects-confess-to-killing-ukreporter-guide-in-brazil-report
Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-16 05:04:50
Título: Man Confesses to Killing 2 Men Missing in the Amazon, Police Say
Descrição: Dom Phillips, a freelance reporter for The Guardian, and Bruno Araújo
Pereira, a Brazilian expert on Indigenous peoples, had been missing in the
Amazon since June 5.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/15/world/americas/brazil-journalistactivist-killings.html
Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-06-16 04:13:22
Título: Dom Phillips and Bruno Pereira: Suspect admits shooting missing Amazon
pair, Brazil police say
Descrição: Officers say the suspect confessed to shooting UK journalist Dom
Phillips and indigenous expert Bruno Pereira.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61820607?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-16 00:56:37
Título: Dom Phillips and Bruno Pereira: Brazil police find two bodies in search
for missing men
Descrição: Police chief says one of the men arrested in connection with the
pair’s disappearance had confessed to killing themThe writer and the activist:
how Dom Phillips and Bruno Pereira bonded over the AmazonPolice in the Brazilian
Amazon have found the bodies of two men in the area close to where British
journalist Dom Phillips and Indigenous activist Bruno Pereira went missing 10
days ago.At a press briefing late on Wednesday, regional police chief Eduardo
Fontes said one of the two men arrested in connection with the pair’s
disappearance had confessed to killing them. Continue reading...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/16/dom-phillips-and-brunopereira-police-find-bodies-of-two-men-in-search-for-missing-pair

