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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-17 06:30:20
Título: Governo britânico determina extradição de Julian Assange para os EUA
Descrição: Governo britânico determina extradição de Julian Assange para os EUA.
Nesta sexta-feira (17) as autoridades do Reino Unido confirmaram a extradição do
fundador do grupo WikiLeaks, Julian Assange, para os EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220617/governo-britanico-determina-extradicao-
de-julian-assange-para-os-eua-23135444.html

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-16
Título: Operador de drone diz que jogou “veneno” em evento de Lula em 
Uberlândia: “dois litros”
Descrição: Um vídeo revela o momento da operação do drone que jogou uma 
substância com forte odor no evento em Uberlândia (MG) com participação do ex-
presidente Lula nesta quarta-feira (15) e do ex-prefeito de Belo Horizonte 
Alexandre Kalil. No diálogo, que é gravado nas imagens, eles dizem que a 
substância é “veneno” e que já teriam jogado “dois litros só”. Três homens foram
presos pela operação do drone. Reportagem da Globo divulgou o vídeo e a 
transcrição do diálogo.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/operador-de-drone-diz-que-
jogou-veneno-em-evento-de-lula-em-uberlandia-dois-litros  

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-16
Título: Operadores de drone afirmam que jogavam veneno em cima de público em 
evento de Lula e Kalil em MG: 'jogou só 2 litros'
Descrição: Segundo o trio, a substância com forte odor jogada no local do evento
tratava-se de um produto utilizado na lavoura, mas o nome não foi informado.
Em entrevista ao g1, a doutora em química e professora da Universidade Federal 
de Uberlândia, Amanda Danuello Pivatto, alertou que alguns dos produtos usados 
em lavouras podem conter substâncias tóxicas capazes de provocar riscos à saúde 
em caso de contato direto. "Algumas classes de substâncias atuam no sistema 
nervoso, outras, no respiratório, entre outros efeitos. Depende do que foi 
jogado, mas como as pessoas disseram que o líquido tinha cheiro de urina e 
fezes, suponho que tenha sido usado um produto com base em matéria orgânica, que
não traria grandes riscos. Mas é uma suposição, pois é preciso saber os 
componentes", explicou Pivatto.
Url : https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2022/06/16/video-
operadores-de-drone-afirmam-que-jogavam-veneno-em-cima-de-publico-em-evento-de-
lula-e-kalil-em-mg-jogou-2-litros-so.ghtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 06:39:59
Título: Análise | Fome no país da abundância: que Brasil é este?
Descrição: Não há como superar cenário de aumento da fome sem mobilização social
e sem políticas públicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/analise-fome-no-pais-da-
abundancia-que-brasil-e-este

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-16
Título: Petrobrás aprova novo aumento no preço dos combustíveis
Descrição: O conselho de administração da Petrobrás aprovou nesta quinta-feira 
(16) um novo aumento do diesel e da gasolina. O reajuste, sem valor definido, 
entrará em vigor na próxima semana. A informação foi publicada pela coluna de 
Lauro Jardim. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de 
Combustíveis (Abicom), a defasagem de preço do diesel e da gasolina, quando 
comparado aos valores internacionais, é de 18% e 14%, respectivamente.
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A política de preços da empresa varia de acordo com a cotação do dólar no 
mercado internacional e, em consequência, aumenta o preço de produtos derivados 
de petróleo no Brasil, o que tem penalizado principalmente os mais pobres.
Url : https://www.brasil247.com/economia/petrobras-aprova-novo-aumento-no-preco-
dos-combustiveis 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-16 00:00:00
Título: 'Se inicia a nossa jornada por justiça', diz Alessandra, esposa de Dom 
Phillips
Descrição: A Polícia Federal disse na noite desta quarta-feira (15) que um dos 
suspeitos investigados pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira, 41, e 
do jornalista britânico Dom Phillips, 57, confirmou participação no assassinato 
deles.Leia mais (06/16/2022 - 01h47)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/se-inicia-a-nossa-jornada-por-justica-diz-alessandra-sampaio-
esposa-de-dom-phillips.shtml

Fonte: Viomundo
Data: 2022-06-16
Título: Indigenista que trabalhou com Bruno e deixou o Brasil para não morrer conta a 
Marco Weissheimer: ‘A Abin foi na Funai atrás de mim’
Descrição: ‘A Abin foi na Funai atrás de mim’, conta indigenista que deixou o 
país para não morrer . Após denunciar crimes cometidos contra povos indígenas no
Maranhão, Ricardo Henrique Rao pediu asilo diplomático na Noruega, em 2019. No 
dia 25 de novembro de 2019, Ricardo Henrique Rao, indigenista especializado da 
Fundação Nacional do Índio (Funai), entregou à Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias, da Câmara dos Deputados, um documento intitulado “Atuação miliciana 
conectada ao crime organizado madeireiro, ao narcotráfico e a homicídios 
cometidos contra os povos indígenas do Maranhão – Um breve dossiê”. O dossiê 
denunciou o envolvimento de policiais militares e civis em crimes praticados 
contra a população indígena da Amazônia Oriental, no estado do Maranhão. Após 
entregar o dossiê, avaliando estar marcado para morrer, Ricardo Rao solicitou 
asilo diplomático a Noruega, a partir de contatos que havia estabelecido com 
povos originários daquele país.
Url : https://www.viomundo.com.br/entrevistas/indigenista-que-trabalhou-com-
bruno-e-deixou-o-brasil-para-nao-morrer-conta-a-marco-weissheimer-a-abin-foi-na-
funai-atras-de-mim.html 

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-16
Título: 'Justiça, verdade e reparação', diz Anistia Internacional após morte de 
Bruno Pereira e Dom Phillips
Descrição: Organização de direitos humanos afirma que governo Bolsonaro ‘fecha 
os olhos’ para crimes na Amazônia e quem protege os povos indígenas
Url : https://operamundi.uol.com.br/direitos-humanos/75123/justica-verdade-e-
reparacao-diz-anistia-internacional-apos-morte-de-bruno-pereira-e-dom-phillips 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-16
Título: Lula pede 1 minuto de silêncio por Bruno e Dom, mortos por "bandidos 
fascistas e milicianos"
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu nesta quarta-
feira (16), durante evento em Natal (RN), um minuto de silêncio em homenagem ao 
jornalista inglês Dom Phillips e ao indigenista da Fundação Nacional do Ìndio 
(Funai) Bruno Pereira. De acordo com o ex-presidente, os dois foram 
"barbaramente torturados por bandidos fascistas e milicianos que estão tentando 
ocupar a Amazônia para garimpar nas terras indígenas e para pescar os peixes que
nossos indígenas são obrigados a pescar".
Url : https://www.brasil247.com/regionais/nordeste/lula-pede-1-minuto-de-
silencio-por-bruno-e-dom-mortos-por-bandidos-fascistas-e-milicianos 
 
Fonte: Revista Forum 
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Data: 2022-06-16
Título: Após assassinato de Bruno e Dom, parlamentares dos EUA questionam 
política ambiental de Bolsonaro
Descrição: Um deputado dos Estados Unidos, Raúl Grijalva (Democrata), se 
pronunciou nesta quinta-feira (16) sobre o assassinato de Bruno Pereira e Dom 
Phillips e pediu que a morte de ambos seja investigada de modo independente. O 
parlamentar também afirmou que isso será importante para saber quais foram as 
ações tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) após o desaparecimento."Há 
numerosas questões que permanecem, não apenas sobre seu desaparecimento, mas 
sobre as ações subsequentes tomadas pelo governo Bolsonaro", disse à Folha de S.
Paulo o parlamentar, que representa o estado do Arizona e integra a Comissão de 
Recursos Naturais da Câmara dos EUA. 
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/6/16/apos-assassinato-de-bruno-
dom-parlamentares-dos-eua-questionam-politica-ambiental-de-bolsonaro-118872.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 13:04:21
Título: \Não desistiremos\: personalidades cobram justiça para Bruno Pereira e 
Dom Phillips
Descrição: Denúncia do descaso do governo federal com a região e pedidos de 
proteção dos povos indígenas marcam reações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/nao-desistiremos-personalidades-
cobram-justica-para-bruno-pereira-e-dom-phillips

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-17 08:14:25
Título: Caso Dom e Bruno: 'Enquanto eles matam, levantamos mais vozes’ diz filha
de Chico Mendes
Descrição: Filha de ativista assassinado por defender a floresta, Angela Mendes 
diz que morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips 
fortalecerá movimento pela proteção da Amazônia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61835908?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Vatican News - Português
Título: CNBB expressa solidariedade às famílias de Bruno Pereira 
Descrição: \Não se pode aceitar a agressão ao ser humano, o desrespeito ao meio 
ambiente e à nossa Casa Comum, nem o encobrimento da verdade e da justiça\.     
Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-06/cnbb-expressa-
solidariedade-familias-de-bruno-pereira.html

Fonte: Jornal GGN
Data: 2022-06-16
Título: Escritório de Carlos Fernando, ex-Lava Jato, recebeu indevidamente R$ 28
milhões da Eletrobras 
Descrição: O escritório de advocacia W Faria, que ostenta em seu quadro de 
funcionários o ex-procurador da Lava Jato em Curitiba, Carlos Fernando do Santos
Lima, recebeu indevidamente 28 milhões de reais da Eletrobras, segundo uma 
auditoria realizada por uma das secretarias de controle externo de âmbito 
nacional do Tribunal de Contas da União, a Secex Estatais RJ.  A equipe técnica 
fez o apontamento no âmbito de uma processo que investigou “indícios de 
irregularidades” na contratação do escritório de advocacia Hogan Lovells pela 
Eletrobras, em meados de 2015, na esteira da Operação Lava Jato. A Hogan Lovells
realizou na Eletrobras “investigações internas de atos e fatos apontados na Lava
Jato”, justamente a operação onde Carlos Fernando atuou até setembro de 2018, 
quando pediu exoneração do Ministério Público Federal para penetrar no universo 
do compliance empresarial. 
Url : https://jornalggn.com.br/noticia/escritorio-de-carlos-fernando-ex-lava-
jato-recebeu-indevidamente-r-28-milhoes-da-eletrobras-aponta-tcu/ 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Agrotóxico 2,4-D eleva mortalidade de animais, mostra estudo
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Descrição: Pesquisa de cientistas brasileiros conclui que segundo agrotóxico 
mais usado no Brasil é prejudicial principalmente para peixes e aves. Produto 
também afeta a saúde humana.
Url :https://www.dw.com/pt-br/agrotóxico-2-4-d-eleva-mortalidade-de-animais-
mostra-estudo/a-62163091?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 12:19:50
Título: Feira Nordestina de Agricultura Familiar é aberta em Natal com críticas 
ao avanço da fome 
Descrição: Evento deve reunir mais de 10 mil pessoas até o próximo domingo (19),
com participação de 150 cooperativas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/feira-nordestina-de-agricultura-
familiar-e-aberta-em-natal-com-criticas-ao-avanco-da-fome

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 20:37:18
Título: Agricultores recebem visita de Lula à Fenafes: \mostra compromisso com a
agroecologia\
Descrição: O ex-presidente visitou o evento nesta quinta (16), conversou com 
expositores e ouviu elogios e cobranças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/agricultores-recebem-visita-de-
lula-a-fenafes-mostra-compromisso-com-a-agroecologia

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-16 00:00:00
Título: Conselho Nacional dos Direitos Humanos pede que Funai seja investigada 
por omissão após Bruno e Dom
Descrição: O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) elaborou nesta 
quinta-feira (16) uma nota pública em que lamenta as mortes do indigenista Bruno
Pereira, 41, e do jornalista britânico Dom Phillips, 57, e pede que a Funai seja
investigada por possível omissão na proteção de defensores de direitos 
humanos.Leia mais (06/16/2022 - 15h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/conselho-nacional-dos-direitos-humanos-pede-
que-funai-seja-investigada-por-omissao-apos-bruno-e-dom.shtml

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-16 20:02:52
Título: Agenda do presidente da Funai registra só 2 encontros com indígenas em 
2022
Descrição: Postura de Marcelo Xavier na fundação contrasta com gestões 
anteriores, quando indígenas eram recebidos com maior frequência pelo chefe do 
órgão, para organização indígena, Funai 'rompeu o diálogo' com as comunidades.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61818932?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Congresso em Foco
Título: Seis vezes em que Bolsonaro foi insensível com a morte dos outros
Descrição: Ao comentar o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e 
do jornalista Dom Phillips na última segunda-feira (13), o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) entrou em detalhes que nem mesmo a Polícia Federal (PF) havia 
dado oficialmente. O presidente afirmou que “vísceras humanas” haviam sido 
encontradas no rio e que tudo indicava que “fizeram alguma maldade [ ]The post 
Seis vezes em que Bolsonaro foi insensível com a morte dos outros appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/seis-vezes-que-bolsonaro-
foi-insensivel-com-a-morte-dos-outros/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-16
Título: Cultura exige recriação do ministério, políticas de fomento e mais 
acesso da população
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Descrição: Alvo da fúria do atual governo, a cultura brasileira, assim como 
outras áreas, terá um trabalhoso processo de reconstrução caso se confirme a 
mudança de governo a partir de 2023. Ex-ministros e pessoas atuantes no setor 
apontam como medidas urgentes a recriação do Ministério da Cultura, a elaboração
de novas políticas de fomento e políticas que garantam oportunidade de formação 
– repetiu-se o termo “escola de cultura” – e acesso para garantir acesso da 
população. “Não se separa cultura da sociedade. Pelo contrário, cultura emana da
sociedade”, afirma o presidente da SBPC, o filósofo e professor Renato Janine 
Ribeiro, que coordenou o debate de ontem, transmitido pelo YouTube. Danilo 
Miranda acredita que a cultura pode ajudar no combate ao que ele considera 
“maior chaga” do país, a desigualdade. “Social, econômica, cultural. Tem nome e 
sobrenome, tem origem e tem consequência.” A origem, segundo ele, está na cor, e
nesse sentido a política de cotas tem que ser vista como “intocável”. O diretor 
aponta outros problemas, como a apropriação do público pelo privado. E defende a
criação do que chama de PIP: Partido do Interesse Público.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2022/06/cultura-brasileira-
ministerio-fomento-acesso-populacao/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 15:27:10
Título: Articulação Nacional de Agroecologia apresenta propostas a Lula e outros
pré-candidatos
Descrição: Entidade quer contribuir para construção de políticas econômicas em 
resposta à fome e à crise ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/articulacao-nacional-de-
agroecologia-apresenta-propostas-a-lula-e-outros-pre-candidatos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 17:11:12
Título: Encontro Nacional do Levante reúne mais de mil jovens a partir desta 
quinta (16) no Rio
Descrição: Evento vai até domingo (19) e conta com a participação de João Pedro 
Stedile, Dilma e da cantora Teresa Cristina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/encontro-nacional-do-levante-
reune-mais-de-mil-jovens-a-partir-desta-quinta-16-no-rio

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-17 04:58:23
Título: Em meio a envio de armas, EUA dizem que conflito na Ucrânia deve ser 
resolvido por via diplomática
Descrição: Jake Sullivan, assessor de Segurança Nacional dos EUA, disse nesta 
quinta-feira (16) que o conflito na Ucrânia tem de ser resolvido 
diplomaticamente. Mídias próximas aos serviços secretos dos EUA informaram sobre
crescentes preocupações relativamente à posição de linha dura de Kiev em meio à 
deterioração da situação no campo da batalha.
Url :https://br.sputniknews.com/20220617/em-meio-a-envio-de-armas-eua-dizem-que-
conflito-na-ucrania-deve-ser-resolvido-por-via-diplomatica-23134342.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-17
Título: Os biolabs ucranianos estudaram o mesmo vírus que causou a dengue em 
Cuba
Descrição: A rede de laboratórios biológicos financiada na Ucrânia pelo 
Departamento de Defesa dos EUA foi utilizada para estudar os vírus que podem ser
transmitidos por mosquitos, como a dengue, uma doença que ocorreu em vários 
surtos em Cuba nos anos 80. Nesses episódios, de acordo com os documentos, 345 
000 pessoas foram infectadas e 158 morreram, incluindo 101 crianças. O chefe das
Tropas de Defesa Radioativa, Química e Biológica da Rússia, Igor Kirilov, 
informou na quinta-feira que "a história dos surtos deliberados em Cuba nos anos
70 e 80 é completamente silenciada". E, ao mesmo tempo, o uso do mosquito Aedes 
como arma biológica, exatamente como os estudados pelas autoridades militares 
dos EUA na Ucrânia, foi registrado em um processo de ação coletiva por 
residentes cubanos contra o governo dos EUA", disse o oficial. Ele também 
apontou que o único lugar na ilha caribenha onde a presença da infecção não foi 
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registrada na época foi a base americana na Baía de Guantanamo, onde as tropas 
foram previamente vacinadas. Ele enfatizou que este caso tinha "sinais claros de
natureza deliberada", pois a doença não era endêmica no Caribe. "O momento para 
a propagação do surto, no final de janeiro, foi escolhido em virtude do ciclo 
biológico dos vetores mosquitos e foi ótimo para o desenvolvimento posterior do 
processo epidêmico", explicou ele. Da mesma forma, disse Kirilov, o número de 
pessoas infectadas nas repúblicas de Donbas aumentou significativamente desde 
que Washington começou a financiar os laboratórios ucranianos. Além disso, de 
acordo com o funcionário russo, a taxa de infecções por tularemia aumentou quase
dez vezes em 2015.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1601849/biolaboratorios-de-
ucrania-estudiaban-el-mismo-virus-que-pro 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 14:55:18
Título: Mortes por covid voltam a crescer no mundo
Descrição: Óbitos aumentaram mais de 20% no continente americano, Sudoeste 
Asiático e Oriente Médio registraram escalada de casos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/mortes-por-covid-voltam-a-
crescer-no-mundo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 08:39:48
Título: Ação da Cidadania realiza \Encontro Nacional Contra a Fome\ em parceria 
com entidades no Rio
Descrição: Números recém divulgados da fome no Brasil mostram que 33 milhões de 
pessoas não têm o que comer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/acao-da-cidadania-realiza-
encontro-nacional-contra-a-fome-em-parceria-com-entidades-no-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 08:27:24
Título: Após meses servindo almoço na rua, Cozinha Solidária do MTST ganha 
espaço próprio no RS
Descrição: Inauguração aconteceu nesta quarta-feira (15) e contou com a presença
de Guilherme Boulos e lideranças gaúchas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/apos-meses-servindo-almoco-na-
rua-cozinha-solidaria-do-mtst-ganha-espaco-proprio-no-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 07:51:18
Título: Combate à fome no Rio Grande do Sul mobiliza parceria entre poderes de 
estado
Descrição: Instituições serão os primeiros parceiros da iniciativa, que visa 
combater a fome e a insegurança alimentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/combate-a-fome-no-rio-grande-do-
sul-mobiliza-parceria-entre-poderes-de-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 07:16:19
Título: MST e coletivos de favela realizam encontro para fortalecer Comitês 
Populares no RJ
Descrição: Ao todo, 40 representantes de favelas da cidade do Rio e Baixada 
Fluminense participaram do evento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/mst-e-coletivos-de-favela-
realizam-encontro-para-fortalecer-comites-populares-no-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-16 06:29:59
Título: Penhora de imóveis: a ponta do iceberg da financeirização da terra 
previsto no PL 4188/21
Descrição: O projeto de lei é apenas a ponta de um iceberg que precisa ser 
desvelado, denunciado e combatido
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/16/penhora-de-imoveis-a-ponta-do-
iceberg-da-financeirizacao-da-terra-previsto-no-pl-4188-21
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 02:14:54
Título: A era da razão cínica
Descrição: Enquanto Simone Tebet prega uma prática que não executa, Tabata 
Amaral executa uma prática que não prega
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-era-da-razao-cinica/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 02:10:36
Título: Entre a análise e a militância
Descrição: O centenário do PCB é lembrado com a reedição das obras completas de 
um de seus fundadores, Astrojildo Pereira
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/entre-a-analise-e-a-militancia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 01:15:40
Título: O Brizola é coisa nossa
Descrição: Esquenta a disputa pelo uso da imagem e pela herança política do ex-
governador símbolo do trabalhismo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/o-brizola-e-coisa-nossa/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-16 23:32:30
Título: Justiça para Bruno e Dom
Descrição: É inegável que o governo federal, tanto pela omissão quanto pelo 
estímulo à ação de criminosos na Amazônia, é responsável pelo aumento da 
violência que vitimou o indigenista e o jornalista britânico
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/justica-para-bruno-e-dom/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-16 20:15:25
Título: Requião Filho: Luto pelo Paraná
Descrição: Cyntia Zanatta Miranda se foi há um ano. E nós, assim como milhares 
de paranaenses que perderam seus entes queridos, sentimos todos os dias a sua 
falta. Por Requião Filho* A pandemia de COVID-19 e as restrições sanitárias 
impostas à sociedade nos dois últimos anos, nos fizeram repensar muitos aspectos
de nossa vida. A perda ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-filho-luto-pelo-parana/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-16 03:00:00
Título: “A democracia e os direitos cívicos estão ameaçados pela desinformação.”
Entrevista especial com Katya Vogt
Descrição:  
A desinformação no amb [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619580-a-democracia-e-os-direitos-civicos-estao-
ameacados-pela-desinformacao-entrevista-especial-com-katya-vogt
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-16 03:00:00
Título: Clarice Lispector: a delicadeza e contundência de uma literatura de 
liberação. Entrevista especial com Nádia Gotlib
Descrição:  
Quem seria capaz de acertar o coração das leitoras e leitores com delicadeza, 
mas também “de forma contundente, com violência e certa perversão”? Para a 
professora Nádia Gotlib, essa é http://www.ihu.unisinos.br/619592-clarice-
lispector-a-delicadeza-e-contundencia-de-uma-literatura-de-liberacao-entrevista-
especial-com-nadia-gotlib
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2022-06-16 00:00:00
Título: Polícia busca mais suspeitos no AM e apura se existe mandante de crime
Descrição: Investigadores que atuam diretamente no desaparecimento do 
indigenista Bruno Pereira, 41, e do jornalista Dom Phillips, 57, afirmaram à 
Folha, sob a condição de anonimato, que as diligências reunidas até o momento 
não apontam para a existência de um mandante do crime.Leia mais (06/16/2022 - 
23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/policia-busca-mais-suspeitos-no-am-e-apura-se-existe-
mandante-de-crime.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-16 00:00:00
Título: Bolsonaro ironiza adversários e tenta reeditar estratégia bem-sucedida 
de 2018
Descrição: Deboches com a saída de João Doria (PSDB) da corrida presidencial, 
emojis de gargalhadas para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 
respostas irônicas à cantora Anitta. O presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou o
tom de \lacrador\ nas redes sociais com a proximidade das eleições em 
outubro.Leia mais (06/16/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/bolsonaro-ironiza-adversarios-e-tenta-reeditar-estrategia-
bem-sucedida-de-2018.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-16 00:00:00
Título: Impunidade no assassinato de jornalistas é erosão da democracia, diz 
relatora da ONU
Descrição: Ataques a jornalistas são um sintoma da erosão da democracia e é 
essencial que sejam investigados e punidos, disse Irene Khan, relatora especial 
da ONU para liberdade de expressão, em relação ao caso do jornalista britânico 
Dom Philips, que foi assassinado no Amazonas ao lado do indigenista Bruno 
Pereira.Leia mais (06/16/2022 - 12h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/impunidade-no-assassinato-de-jornalistas-e-erosao-da-
democracia-diz-relatora-da-onu.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-16 00:00:00
Título: Boulos lança documentário sobre campanha à prefeitura de 2020
Descrição: O líder do MTST Guilherme Boulos (PSOL) lança no próximo dia 29 um 
documentário sobre os bastidores da sua campanha à prefeitura de São Paulo em 
2020. Sob a direção de Gabriel Gallindo, \Radical - Bastidores da campanha de 
Boulos e Erundina à prefeitura de São Paulo em 2020\ traz imagens inéditas e 
depoimentos de integrantes de seu comitê.Leia mais (06/16/2022 - 10h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/boulos-lanca-documentario-sobre-campanha-a-
prefeitura-de-2020.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-16 00:00:00
Título: Podcast: as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips e os crimes no Vale 
do Javari
Descrição: A Polícia Federal disse na noite desta quarta-feira (15) que um dos 
suspeitos investigados pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira, 41, e 
do jornalista britânico Dom Phillips, 57, confirmou participação no assassinato 
deles.Leia mais (06/16/2022 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/podcasts/2022/06/podcast-as-mortes-de-bruno-pereira-e-dom-phillips-e-os-
crimes-no-vale-do-javari.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-17 05:19:43
Título: Xi Jinping: Ocidente usa democracia e direitos humanos para interferir 
em outros países
Descrição: O presidente chinês, Xi Jinping, acusou o Ocidente de promover seu 
sistema político \à força\ para interferir nos assuntos internos de outros 
países.
Url :https://br.sputniknews.com/20220617/xi-jinping-ocidente-usa-democracia-e-
direitos-humanos-para-interferir-em-outros-paises-23134636.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-17 05:08:04
Título: Ex-assessor de Ronald Reagan: 'Ucrânia não vale uma guerra nuclear'
Descrição: Em vez de continuar a confrontação com a Rússia e enviar mais armas 
pesadas à Ucrânia, o Ocidente e, em particular, os EUA devem influenciar Kiev a 
fim de terminar a crise, afirmou o ex-assessor de Ronald Reagan, antigo 
presidente norte-americano.
Url :https://br.sputniknews.com/20220617/ex-assessor-de-ronald-reagan-ucrania-
nao-vale-uma-guerra-nuclear-23134512.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-16 18:24:42
Título: Elon Musk é processado em US$ 258 bilhões por suposto esquema de 
pirâmide
Descrição: Elon Musk foi processado em US$ 258 bilhões (R$ 1,44 trilhão) nesta 
quinta-feira (16) por um investidor da criptomoeda Dogecoin, que o acusou de 
administrar um esquema de pirâmide para apoiar o ativo digital.
Url :https://br.sputniknews.com/20220616/elon-musk-e-processado-em-us-258-
bilhoes-por-suposto-esquema-de-piramide-23130300.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-16 12:59:04
Título: Lavrov: Ucrânia admitiu que prefere não negociar com a Rússia
Descrição: Segundo chanceler russo, Moscou ainda não entendeu qual tipo de 
instrução Kiev recebe de Washington e Londres a partir do momento que é visível 
que as negociações em Istambul não foram para frente.
Url :https://br.sputniknews.com/20220616/lavrov-ucrania-admitiu-que-prefere-nao-
negociar-com-a-russia-23123071.html
 
Fonte: Amériques : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Au Brésil, l’enquête sur la disparition de Bruno Araujo Pereira et Dom 
Phillips avance, des « restes humains » retrouvés
Descrição: Ces « restes » ont été découverts, dans l’Etat d’Amazonas, à 3 
kilomètres 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-avancee-
dans-l-enquete-sur-la-disparition-de-bruno-araujo-et-dom-phillips-des-restes-
humains-retrouves_6130532_3210.html

Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-16 05:04:51
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-journalist-
activist-killings.html
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Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-06-16 14:57:42
Título: Dom Phillips and Bruno Pereira: Family speak of heartbreak over killings
Descrição: A suspect has confessed to burying the bodies of journalist Dom 
Phillips and indigenous expert Bruno Pereira.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61824202?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-16 12:21:26
Título: ‘Heartbroken’: family pay tribute to Dom Phillips and Bruno Pereira
Descrição: Colleagues call for journalist and Indigenous activist’s work to be 
inspiration to othersBrazil police find two bodies in search for missing menThe 
writer and the activist: how they bonded over the AmazonThe family of Dom 
Phillips have spoken of their heartbreak over the murder of the British 
journalist and the Indigenous activist Bruno Pereira as colleagues said the 
men’s work would be an inspiration to others.In a statement issued on behalf of 
Phillips’ sister Sian, his brother Gareth, and their partners and children, the 
family offered their thanks to those who had taken part in the 10-day search. 
Continue reading...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/16/dom-phillips-bruno-pereira-
families-tributes
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