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Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-17
Título: “Que tal um samba?”, a nova música de Chico Buarque
Descrição: O cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda, um dos maiores 
ícones da música brasileira, está de volta à carga e lançou uma nova faixa, “Que
tal um samba”, já nos preparativos para sua nova turnê, que rodará o Brasil a 
partir de setembro. Aos 77 anos, o artista que é um dos símbolos da luta pela 
democracia no país após os 21 anos de Ditadura Militar (1964-1985), fez uma 
canção na qual fala de política e mostra todo o cansaço com o Brasil atual, tão 
castigado pelo autoritarismo do governo Jair Bolsonaro, mas ele fala também das 
coisas boas da vida e da perspectiva de voltarmos a viver as coisas boas e de 
resgatarmos nossas grandes marcas como povo.
Url : https://revistaforum.com.br/cultura/2022/6/17/oua-aqui-que-tal-um-samba-
nova-musica-de-chico-buarque-118899.html 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-17
Título: Governo anuncia aumento de 5% na gasolina e 14% no diesel; alta chega a 
68% no ano
Descrição: Nesta sexta-feira (17) foi anunciado o reajuste em 5,1% o preço da 
gasolina vendida nas refinarias da distribuidoras de combustível da Petrobras. A
estatal informou ainda que o preço do diesel subirá 14,2%. O aumento vale a 
partir de sábado (18), com a gasolina variando R$ 0,15 por litro, enquanto o 
diesel terá variação de R$ 0,63 por litro. Apesar do reajuste passar a valer 
amanhã, ouvintes de emissoras de rádio  reclamavam na tarde de hoje que alguns 
postos na capital de São Paulo já estavam mudando a tabela de preços nas bombas.
Só em 2022, a gasolina vendida pela Petrobras acumula alta de 31%. Já o diesel, 
68% de aumento.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/governo-anuncia-aumento-de-5-na-gasolina-
e-14-no-diesel-alta-chega-a-68-no-ano-a5ba 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-17
Título: Conselho da Petrobras, que deu sinal verde para aumento de combustíveis,
tem maioria indicada pelo governo Bolsonaro
Descrição: Desde 2016, a Petrobras passou a praticar o Preço de Paridade 
Internacional (PPI), que se orienta pelas flutuações do mercado internacional - 
e que faz com que o preço suba acompanhando a alta do petróleo lá fora, e também
sofra efeitos da alta do dólar aqui dentro. A atual política de preços está 
ancorada em exigências feitas pela Lei das Estatais, para empresas de economia 
mista, como a Petrobras (que têm o governo como acionista majoritário, mas 
outros acionistas no seu quadro). A lei, sancionada no governo Temer, determina 
que os interesses dos minoritários devem ser protegidos - com isso, a empresa 
não poderia 'segurar' os reajustes. A mudança de política foi uma resposta ao 
controle de preços que vigorou na estatal entre 2011 e 2014 como parte de uma 
estratégia do governo da então presidente Dilma Rousseff (PT) para segurar a 
inflação, mas que afetou duramente o caixa da companhia. Apesar de a estatal não
ter monopólio sobre o refino no Brasil, a Petrobras ainda é a principal 
fornecedora de combustíveis no país. Assim, os preços praticados pela empresa 
acabam tendo reflexo sobre toda a cadeia.
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/17/conselho-da-petrobras-
resiste-a-segurar-alta-dos-combustiveis-maioria-e-indicada-pelo-governo-
bolsonaro.ghtml 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-17
Título: Após bravata de Bolsonaro, oposição se mobiliza por CPI da Petrobras 
para investigar preços e dividendos bilionários
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Descrição: Em fala para seus seguidores, mas também para mais uma vez tentar se 
livrar das responsabilidades pelo novo reajuste da Petrobras nos preços dos 
combustívei anunciados nesta sexta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro disse
nesta sexta-feira (17) que propôs ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), a instalação de uma CPI para investigar a estatal. Porém, o jogo 
de cena pode virar um tiro no pé para o governo. Isso porque parlamentares da 
oposição se manifestaram favoráveis à proposta. “Presidente Arthur Lira, está 
aqui um que assina, viu? Sou o primeiro a assinar”, afirmou o líder da minoria 
no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), pelas redes sociais. “E agora, se você não 
propuser, nós vamos propor a CPI da Petrobras. Para saber para onde foram os 
dividendos bilionários que vocês distribuíram, em vez de colocar na conta de 
estabilização para diminuir o preço (dos combustíveis) e o sofrimento dos 
brasileiros”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/06/apos-bravata-de-
bolsonaro-oposicao-se-mobiliza-por-cpi-da-petrobras-para-investigar-precos-e-
dividendos-bilionarios/ 

Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-17
Título: CPI precisa revelar o que governo fez com bilhões da Petrobras, diz 
senador.
Descrição: Parlamentares da oposição aceitam a proposta do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) de instalar uma CPI da Petrobras a fim de investigar os diretores
da empresa por conta dos aumentos nos combustíveis. Mas querem que a comissão 
também investigue a razão de o governo ter mantido a política de preços do 
petróleo, que levou à alta nos combustíveis, e o destino de bilhões pagos em 
dividendos pela empresa. "A gente topa fazer a CPI da Petrobras, até porque é 
uma CPI que nos interessa como oposição muito mais do que ao governo", afirmou à
coluna Jean Paul Prates (PT-RN), líder da minoria no Senado Federal e relator 
dos projetos que trataram do preço dos combustíveis na casa.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2022/06/17/cpi-da-
petrobras-vai-expor-quem-lucra-com-alta-do-combustivel-diz-senador.htm 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-17 19:00:00
Título: Motivação das mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips vai definir o 
caminho do processo
Descrição: Uma transferência do caso para a Justiça Federal dependeria de a 
polícia apontar conexão do crime com a Terra Indígena Vale do Javari
Url :https://apublica.org/2022/06/motivacao-das-mortes-de-bruno-pereira-e-dom-
phillips-vai-definir-o-caminho-do-processo/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 13:12:08
Título: Caso Bruno e Dom: Polícia Federal diz que não há mandante, e ONG 
indígena contesta
Descrição: Univaja diz que a corporação está ignorando informações qualificadas 
sobre a existência de um grupo mafioso no Vale do Javari (AM)
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/caso-bruno-e-dom-policia-federal-
diz-que-nao-ha-mandante-e-ong-indigena-contesta/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-17
Título: Assassinato de Bruno e Dom ocorre em meio à destruição da FUNAI
Descrição: Em 2021, a partir da organização de equipes de vigilância e proteção,
formadas por indígenas matises, kanamaris, mayorunas, kulinas e marubos, o 
indigenista coordenava ações de prevenção a crimes ambientais na Terra Indigena.
Ao ser assassinado com Dom Phillips, ele levava uma série de provas contra estes
crimes. Em abril deste ano, Bruno fez parte de um grupo que realizou um 
mapeamento do Vale do Javari, buscando idenficar os casos de pesca ilegal. O 
trabalho foi entregue à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal (MPF). 
De acordo com este mapeamento, Pelado e dos Santos estavam envolvidos em crimes 
na região ligados à pesca ilegal. Bruno também relatou ao MPF que estava 
recebendo ameaças de grupos criminosos que atuavam no Vale do Javari. Uma das 
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hipóteses levantadas acerca do assassinato de Bruno e Dom é que a morte deles 
pode ter sido motivada por estas ações de combate à pesca ilegal coordenadas por
Bruno. “Trabalho lá há 11 anos e nunca vi uma situação tão difícil. Os indígenas
dizem que hoje a quantidade de invasões é comparável à do período anterior à 
demarcação. Por isso é absolutamente necessário que os indígenas busquem suas 
formas de organização, montando um esquema de monitoramento capaz de frear 
conflitos violentos”, afirmou Bruno ao MPF. “Bruno hoje é o grande exemplo, 
infelizmente, mas não é o único. Os órgãos estão todos sucateados, sem orçamento
e permissão para ações mais efetivas”, destaca Jesus Gonçalves. “Esta é uma 
tentativa de silenciamento antiga, mas, no governo Bolsonaro está especialmente 
cruel, nos rasga a carne”, finaliza Claudelice da Silva Santos.
Url : https://mst.org.br/2022/06/17/assassinato-de-bruno-e-dom-ocorre-em-meio-a-
destruicao-da-funai/ 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-18 02:10:00
Título: “Nós estamos sozinhos no Vale do Javari”, dizem servidores da Funai
Descrição: Funcionários expressam à Agência Pública raiva, frustração e 
impotência, presidente do órgão indigenista nunca esteve na região mesmo depois 
do assassinato de colaborador em 2019
Url :https://apublica.org/2022/06/nos-estamos-sozinhos-no-vale-do-javari-dizem-
servidores-da-funai/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-17
Título: Escárnio - Bolsonaro promove motociata no Amazonas após morte de Dom 
Philips e Bruno Pereira
Descrição: Se as declarações pavorosas já não haviam sido suficientes, o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) dará no sábado (18) mais uma demonstração de que 
pouco se importou com os assassinatos do jornalista Dom Phillips e do 
indigenista Bruno Pereira na Amazônia. O governo tem sido cobrado 
internacionalmente pela postura que teve diante do caso, mas segue mantendo a 
mesma indiferença. Três dias depois da confirmação da morte da dupla após a 
descoberta de restos humanos pela Polícia Federal (PF), o mandatário participará
de uma motociata em Manaus. Bolsonaro, que sequer cogitou ir ao Amazonas 
acompanhas as buscas na região de Atalaia do Norte, vai pela primeira vez desde 
que o desaparecimento dos dois para um evento eleitoreiro.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/17/bolsonaro-promove-
motociata-no-amazonas-apos-morte-de-dom-philips-bruno-pereira-118888.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 20:18:01
Título: PM assassinou idoso indígena no Sertão de Pernambuco, denuncia 
comunidade
Descrição: Policiais foram à casa do idoso, em uma aldeia do povo Atikum, e o 
agrediram até a morte, lideranças acusam racismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/pm-assassinou-idoso-indigena-no-
sertao-de-pernambuco-denuncia-comunidade

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-17
Título: Lula sobre extradição de fundador do Wikileaks: 'que crime Assange 
cometeu?'
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a decisão do 
Reino Unido de extraditar o jornalista australiano e fundador do Wikileaks, 
Julian Assange, nesta sexta-feira (17/06). "Hoje tomaram a decisão de extraditar
o Assange para os EUA. E se ele for extraditado, certamente é prisão perpétua, e
ele morrerá na cadeia. E nós, que estamos aqui falando de democracia, precisamos
perguntar: que crime o Assange cometeu?", questionou Lula no Twitter
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/75145/lula-sobre-
extradicao-de-fundador-do-wikileaks-que-crime-assange-cometeu 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-17
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Título: Jornalistas de todo o mundo se levantam em defesa de Assange e da 
liberdade de imprensa
Descrição: Entidades de imprensa em todo o mundo repudiaram a assinatura da 
extradição do jornalista Julian Assange para os Estados Unidos. O fundador do 
Wikileaks é um ativista pela liberdade de imprensa e está preso na Inglaterra 
desde 2019. Antes disso, ficou exilado por sete anos na embaixada do Equador, no
mesmo país. O governo norte-americano quer julgar Assange por suposta 
“espionagem” pelo vazamento de documentos do exército do país que apontavam uma 
série de irregularidades em operações militares no Afeganistão e no Iraque. “A 
decisão pode estabelecer um precedente perigoso a ser aplicado a qualquer 
jornalista, meio de comunicação ou fonte, em qualquer lugar do mundo, que 
publique notícias baseadas no vazamento de informações de interesse público”, 
afirma a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), a Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e o
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), em nota conjunta.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2022/06/jornalistas-de-todo-o-
mundo-se-levantam-em-defesa-de-assange-e-da-liberdade-de-imprensa/ 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-17
Título: Stella Assange: 'Vamos lutar contra isso'
Descrição: “Vamos usar todas as vias de recurso”, disse Stella Assange em 
entrevista coletiva em Londres na sexta-feira, depois que o secretário do 
Interior assinou a ordem de extradição, relata Joe Lauria. A esposa de Julian 
Assange e um de seus advogados prometeram nesta sexta-feira lutar contra a 
decisão da ministra do Interior britânico Priti Patel de assinar uma ordem de 
extradição no início do dia enviando o editor preso do WikiLeaks Julian Assange 
aos Estados Unidos para ser julgado por acusações de espionagem e invasão de 
computadores. "Este é o resultado com o qual nos preocupamos na última década", 
disse a advogada de Assange, Jennifer Robinson, em entrevista coletiva em 
Londres. “Esta decisão é uma grave ameaça à liberdade de expressão, não apenas 
para Julian, mas para todos os jornalistas, editores e trabalhadores da mídia.”
Ela disse que ele pode pegar até 175 anos de prisão nos EUA por publicar 
material pelo qual ganhou vários prêmios da imprensa, bem como uma indicação ao 
Prêmio Nobel da Paz. “Isso deve chocar a todos”, disse ela. 
“Não estamos no fim do caminho, vamos lutar contra isso”, disse Stella Assange, 
esposa do editor, em entrevista coletiva. “Vamos passar todas as horas acordados
lutando por Julian até que ele esteja livre, até que a justiça seja feita.”
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/17/stella-assange-we-are-going-to-
fight-this/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 16:50:34
Título: Assange nos EUA é de interesse de indústria de armas e capital 
financeiro, diz Sergio Amadeu
Descrição: Professor da UFABC afirma que caso de extradição do jornalista é \
farsa\ e demonstra continuidade entre Trump e Biden
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/envio-de-assange-e-de-interesse-
de-industria-de-armas-e-capital-financeiro-diz-sergio-amadeu

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-17
Título: Advogado bancou jatinho para Nunes Marques ver a final da Champions em 
Paris
Descrição: Kassio Nunes Marques foi para Paris ver a final da Champions League 
com as despesas pagas por um advogado. O ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) ainda assistiu jogos do torneio de tênis Roland Garros e o GP de Mônaco de
Fórmula 1. O magistrado foi acompanhado de pelo menos um de seus filhos e foi ao
país no jatinho luxuoso Citation X. O custo do bate-volta de Brasília para Paris
foi de, pelo menos, R$ 250 mil, segundo a coluna de Rodrigo Rangel no 
Metrópoles.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/advogado-bancou-jatinho-para-
nunes-marques-ver-a-final-da-champions-em-paris/ 
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 17:14:24
Título: MPF e DPU pedem que Vale pague mais de R$ 360 mil por não reparar 
indígenas atingidos
Descrição: Para Ministério Público e Defensoria, a mineradora está descumprindo 
decisão judicial e revitimiza indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/mpf-e-dpu-pedem-que-vale-pague-
mais-de-r-360-mil-por-nao-reparar-indigenas-atingidos

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 07:51:57
Título: Justiça do Trabalho e as instituições: reflexões sobre uma sociedade 
adoecida
Descrição: Se tornaram comuns decisões desprestigiando a preservação de 
princípios como isonomia, dignidade da pessoa humana e a proteção de normas que 
assegurem a saúde e segurança do trabalhador
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/lado/justica-do-trabalho-e-as-
instituicoes-reflexoes-sobre-uma-sociedade-adoecida/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Há 60 anos, Brasil ganhava a Copa brincando
Descrição: Em 17 de junho de 1962, a seleção brasileira de futebol conquistava o
bicampeonato mundial no Chile. Com Pelé contundido, Garrincha endiabrou 
zagueiros adversários e ganhou a Copa do Mundo praticamente sozinho.
Url :https://www.dw.com/pt-br/há-60-anos-brasil-ganhava-a-copa-brincando/a-
62168468?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 15:45:21
Título: Movimento indígena do Equador mantém greve geral pelo 5º dia, presidente
pede diálogo
Descrição: Organizações indígenas realizam atos e bloqueios de vias para 
pressionar por agenda com dez reivindicações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/movimento-indigena-do-equador-
mantem-greve-geral-pelo-5-dia-presidente-pede-dialogo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 17:27:41
Título: Venezuela recebe 1ª Brigada Feminista Internacional com mulheres de 20 
países
Descrição: Objetivo do encontro é trocar experiências de organização comunitária
com mulheres venezuelanas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/venezuela-recebe-1-brigada-
feminista-internacional-com-mulheres-de-20-paises 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 14:53:56
Título: Cuba expõe plano para combater crise energética com apagão programado e 
novas usinas até 2023
Descrição: Ilha atravessa crise energética por falta de combustível: 13 das 20 
usinas termoelétricas do país estão paradas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/cuba-expoe-plano-para-combater-
crise-energetica-com-apagao-programado-e-novas-usinas-ate-2023

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 12:01:04
Título: China organiza cúpula virtual do Brics na próxima semana
Descrição: Será a primeira reunião desse grupo desde o início da crise na 
Ucrânia
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/china-organiza-cupula-virtual-do-
brics-na-proxima-semana/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-17 23:42:08
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Título: A 'inflação oculta' de produtos do dia a dia que deve afetar seu bolso 
com aumento nos combustíveis
Descrição: Preços em áreas cruciais como transporte, alimentação, vestuário e 
construção civil devem ter elevação, agravando a pressão inflacionária dos 
últimos meses.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61849700?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 18:23:55
Título: Prefeitura de Porto Alegre proíbe linguagem neutra nas escolas 
municipais
Descrição: Projeto foi aprovado na Câmara Municipal no dia 4 de maio e vale 
também para órgãos da Administração Pública Municipal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/prefeitura-de-porto-alegre-
proibe-linguagem-neutra-nas-escolas-municipais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 17:30:56
Título: Corpo encontrado no Vale do Javari é de Dom Phillips, confirma Polícia 
Federal 
Descrição: \Remanescentes\ estavam em local indicado por \Pelado\, perícia ainda
deve esclarecer causa da morte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/corpo-encontrado-no-vale-do-
javari-e-de-dom-phillips-confirma-policia-federal

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 14:25:36
Título: Bruno e Dom foram executados por organização, diz entidade indígena, 
contestando a PF 
Descrição: Crime contra Bruno Pereira e Dom Phillips não foi feito por dois 
executores, mas sim por grupo organizado, diz Univaja
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/bruno-e-dom-foram-executados-
por-organizacao-diz-entidade-indigena-contestando-a-pf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 15:53:17
Título: André Mendonça decide que alíquotas de ICMS dos combustíveis vão ser 
iguais em todo o país
Descrição: Em dia de aumento nos combustíveis, ministro indicado por Bolsonaro 
ao STF publica decisão após ação movida pelo governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/andre-mendonca-decide-que-
aliquotas-de-icms-dos-combustiveis-vao-ser-iguais-em-todo-o-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 14:03:44
Título: Após novo aumento nos combustíveis, líder de caminhoneiros diz que greve
é \provável\
Descrição: Ex-apoiador de Bolsonaro, \Chorão\, diz que motoristas estão sendo \
esmagados\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/apos-novo-aumento-nos-
combustiveis-lider-de-caminhoneiros-diz-que-greve-e-provavel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 12:54:05
Título: Como proteger o meio ambiente no Nordeste? Consórcio mantém câmara 
técnica para alinhar ações
Descrição: Inamara Mélo, coordenadora desta iniciativa, fala da defesa do meio 
ambiente na região em entrevista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/como-proteger-o-meio-ambiente-
no-nordeste-consorcio-mantem-camara-tecnica-para-alinhar-acoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 12:17:10
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Título: MST cria agroindústria e dá poder para assentados da reforma agrária no 
sertão do Ceará 
Descrição: Leite pasteurizado, requeijão, queijo e iogurte são alguns dos 
produtos já certificados e comercializados na região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/mst-cria-agroindustria-e-da-
poder-para-assentados-da-reforma-agraria-no-sertao-do-ceara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 11:53:09
Título: No Ceará, Levante Popular da Juventude promove acampamento para debater 
conjuntura política
Descrição: Amanda Primo, da direção nacional do Levante: \Vamos mostrar para a 
juventude a convicção de que a luta muda a vida\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/no-ceara-levante-popular-da-
juventude-promove-acampamento-para-debater-conjuntura-politica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 10:52:21
Título: Tarcísio de Freitas não mora em endereço indicado à Justiça, Eduardo 
Azeredo no PSDB e mais
Descrição: Ação do presidente do PSOL questiona o domicílio eleitoral do pré-
candidato bolsonarista ao governo de SP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/tarcisio-de-freitas-nao-mora-em-
endereco-indicado-a-justica-eduardo-azeredo-no-psdb-e-mais
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 19:34:38
Título: Watergate completa 50 anos em meio ao processo sobre invasão do 
Capitólio
Descrição: Escândalo fez explodir a administração de Richard Nixon em 1972 e 
ficou mundialmente conhecido
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/watergate-completa-50-anos-em-meio-
ao-processo-sobre-invasao-do-capitolio/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 18:49:18
Título: Procuradoria Eleitoral do Paraná arquiva pedido para tornar Deltan 
Dallagnol inelegível
Descrição: A análise das condições de elegibilidade só deve ser feita no momento
do registro da candidatura
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/procuradoria-eleitoral-do-parana-
arquiva-pedido-para-tornar-deltan-dallagnol-inelegivel/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 18:11:56
Título: EUA pedem ‘justiça’ pelo assassinato de jornalista e indigenista na 
Amazônia
Descrição: Os homicídios foram confirmados dias depois de o presidente 
americano, Joe Biden, se reunir pela primeira vez com Jair Bolsonar
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eua-pedem-justica-pelo-assassinato-
de-jornalista-e-indigenista-na-amazonia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 16:05:47
Título: O Brasil com o presidente Lula era um País que avançava, diz Renan 
Calheiros
Descrição: Em entrevista a CartaCapital, o senador destaca a liderança de Lula 
nas intenções de voto em Alagoas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/o-brasil-com-o-presidente-lula-
era-um-pais-que-avancava-diz-renan-calheiros/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 15:29:28
Título: O IMS reúne, em um site, o Brasil desbravado pelo fotojornalismo
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Descrição: O idealizador do site e ex-superintendente-executivo do IMS, o 
jornalista Flávio Pinheiro, conversou com CartaCapital sobre a construção do 
projeto
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/o-ims-reune-em-um-site-o-brasil-
desbravado-pelo-fotojornalismo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 15:13:42
Título: ‘O país vai parar novamente’, diz associação de caminhoneiros após 
aumento de preços pela Petrobras
Descrição: Nota da Abrava manifesta indignação com novo reajuste anunciado pela 
estatal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/o-pais-vai-parar-novamente-diz-
associacao-de-caminhoneiros-apos-aumento-de-precos-pela-petrobras/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 14:22:21
Título: Até o direito de chorar os nossos mortos nos tem sido usurpado
Descrição: Aos familiares de Bruno Pereira e Dom Phillips, todo meu respeito e 
solidariedade
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/ate-o-direito-de-chorar-os-nossos-
mortos-nos-tem-sido-usurpado/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-17 08:59:40
Título: Taça da Diversidade, o torneio que une pessoas LGBTs afastadas do 
futebol pelo preconceito
Descrição: O campeonato reunirá mais de 200 atletas em São Paulo, na véspera da 
Parada LGBTQIA+. Boa parte está regressando ao esporte e competindo pela 
primeira vez
Url :https://www.cartacapital.com.br/diversidade/taca-da-diversidade-o-torneio-
que-une-pessoas-lgbt-afastadas-do-futebol-pelo-preconceito/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-17 21:40:54
Título: Bolsonaro não esperava por essa: oposição pede criação de CPI da 
Petrobras
Descrição: O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) pode ser engolido pela sua 
própria esperteza, se depender dos oposicionistas no Congresso Nacional, que 
protocolaram nesta sexta-feira (17/06) pedido de abertura da CPI da Petrobras. O
objetivo é investigar os &#8216,reais motivos&#8217, dos aumentos abusivos nos 
preços dos combustíveis. Esperto, Bolsonaro construiu a narrativa de que a culpa
... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no 
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-nao-esperava-por-essa-oposicao-
pede-criacao-de-cpi-da-petrobras/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-17 18:06:06
Título: Lula detona Bolsonaro por novo aumento no preço dos combustíveis
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) não perdoou o presidente cessante Jair 
Bolsonaro (PL), que, nesta sexta (17/06), permitiu que a Petrobras aumentasse 
novamente os preços dos combustíveis. A gasolina subiu 5,18%, enquanto o diesel 
foi aumentado em 14,26%.  A gente já provou que é possível lucrar com a 
Petrobrás, vendendo a gasolina com o preço ... Read moreNotícias Verdadeiras, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-detona-bolsonaro-por-novo-aumento-no-
preco-dos-combustiveis/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-17 15:38:15
Título: Paraná Pesquisas mostra declínio na votação de Bolsonaro e Ratinho 
Junior no Paraná
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Descrição: ► Em quatro anos, Bolsonaro perdeu 21 pontos enquanto Ratinho Junior 
perdeu 12 pontos no estado do Paraná Segundo a Paraná Pesquisas, o presidente 
cessante Jair Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto no Paraná. A 
princípio parece ser um bom índice, no entanto, ao ser comparado com a votação 
do mandatário no segundo ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/parana-pesquisas-mostra-declinio-na-
votacao-de-bolsonaro-e-ratinho-junior-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-17 01:29:40
Título: Bolsonaro planeja novo aumento de preços nos combustíveis
Descrição: O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) planeja um novo aumento no 
preço dos combustíveis. O anúncio poderá ser feito ainda nesta sexta-feira 
(17/06) pela diretoria executiva da Petrobras. Apesar do discurso contra os 
preços abusivos dos combustíveis, Bolsonaro manteve a política de preço de 
paridade internacional (PPI) na estatal petrolífero, qual seja, a dolarização 
dos ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-planeja-novo-aumento-de-precos-
nos-combustiveis/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-18 09:00:13
Título: Ratanabá: o delírio de uma extrema direita desesperada
Descrição: Nova fake news bolsonarista compartilhada por ministros quer desviar 
o foco de uma Amazônia entregue ao crime.The post Ratanabá: o delírio de uma 
extrema direita desesperada appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/18/ratanaba-delirio-extrema-direita-
desesperada/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-18 00:49:41
Título: Caso Dom Phillips e Bruno Pereira: PF identifica corpo de jornalista 
britânico
Descrição: Perícia concluiu que parte dos remanescentes humanos encontrados no 
Vale do Javari pertencem a Dom Phillips.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61711783?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-17 18:36:42
Título: Como funciona o LaMDA, cérebro artificial do Google 'acusado' por 
engenheiro de ter consciência própria
Descrição: LaMBDA é um cérebro artificial, hospedado na nuvem, com trilhões de 
textos armazenados e que treina sozinho.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61845144?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-18 00:00:00
Título: Em expansão no Brasil, rede usada por bolsonaristas fica fora do radar 
do TSE
Descrição: Rede social muito apreciada por bolsonaristas, o Gettr tem ficado 
fora do radar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em suas ações para combater a
desinformação eleitoral.Leia mais (06/18/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/em-expansao-no-brasil-rede-usada-por-bolsonaristas-
fica-fora-do-radar-do-tse.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-18 00:00:00
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Título: 'Difícil, cansativo, perigoso', disse Bruno à Folha antes de ir à 
floresta pela última vez
Descrição: \O presidente [Jair Bolsonaro] não demarcou um centímetro como ele 
prometeu. O presidente da Funai, o [Marcelo] Xavier, está lá para isso. É a 
administração do caos. Não sei não [suspiro]. Difícil, cansativo, perigoso. 
Vamos simbora.\Leia mais (06/18/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/dificil-cansativo-perigoso-disse-bruno-a-folha-antes-de-ir-a-
floresta-pela-ultima-vez.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-17 00:00:00
Título: Marcha do Orgulho Trans vira palanque político contra Bolsonaro
Descrição: A 5ª Marcha do Orgulho Trans, realizada nesta sexta-feira (17) no 
largo do Arouche, centro de São Paulo, foi palco de uma série de manifestações 
políticas contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a favor do ex-presidente 
Lula, rivais na disputa eleitoral de 2022.Leia mais (06/17/2022 - 17h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/cotidiano/2022/06/marcha-do-orgulho-trans-vira-palanque-politico-contra-
bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-17 00:00:00
Título: Grupo de Telegram do TSE ultrapassa os de Flávio e Carlos Bolsonaro
Descrição: O grupo criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no Telegram 
para divulgar informações da corte e desmentir notícias falsas ultrapassou 200 
mil integrantes na quinta-feira (17).Leia mais (06/17/2022 - 17h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/grupo-de-telegram-do-tse-ultrapassa-os-de-flavio-e-
carlos-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-17 00:00:00
Título: PF ignora denúncias sobre crimes no Vale do Javari, dizem indígenas
Descrição: A Polícia Federal ignorou documentos apresentados por indígenas sobre
a atuação do crime organizado na terra indígena Vale do Javari, na Amazonas, 
onde foram assassinados o indigenista Bruno Pereira, 41, e o jornalista 
britânico Dom Phillips, 57.Leia mais (06/17/2022 - 13h18)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/pf-ignora-denuncias-sobre-crimes-no-vale-do-javari-dizem-
indigenas.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-17 20:28:57
Título: Rússia espera superar marca de exportações de petróleo de 2021
Descrição: Nesta sexta-feira (17), o primeiro-vice-ministro de Energia da 
Rússia, Pavel Sorokin, afirmou durante o Fórum Econômico Internacional de São 
Petersburgo que Moscou deve superar neste ano o volume de exportações de 
petróleo registrado em 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/20220617/russia-espera-superar-marca-de-
exportacoes-de-petroleo-de-2021-23151448.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-17 19:57:17
Título: EUA suspendem venda de drones Grey Eagle para a Ucrânia
Descrição: Os Estados Unidos suspenderam um acordo para vender drones MQ-1C Grey
Eagle para a Ucrânia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220617/eua-suspendem-venda-de-drones-grey-
eagle-para-a-ucrania-23150927.html
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-17 18:35:48
Título: Petróleo venezuelano voltará à Europa após 2 anos proibido pelos EUA
Descrição: Uma carga de 650 mil barris de petróleo da Venezuela fretada pela 
empresa italiana Eni partirá para a Europa nos próximos dias.
Url :https://br.sputniknews.com/20220617/petroleo-venezuelano-voltara-a-europa-
apos-2-anos-proibido-23149596.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-17 17:57:25
Título: Antes de seguir para Riad, Biden minimiza reunião com príncipe saudita e
diz que não vai encontrá-lo
Descrição: No mês que vem, líder norte-americano visitará o Oriente Médio, com 
paradas na Arábia Saudita, Israel e Cisjordânia. Encontro entre Biden e príncipe
saudita gerou revolta na opinião pública pelo histórico de violações de direitos
humanos realizado por Riad.
Url :https://br.sputniknews.com/20220617/antes-de-seguir-para-riad-biden-
minimiza-reuniao-com-principe-saudita-e-diz-que-nao-vai-encontra-lo-
23148955.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-17 17:09:16
Título: Parceria comercial entre Rússia e China pode bater recorde esse ano, diz
Putin no Fórum Econômico
Descrição: Comércio entre Moscou e Pequim pode bater recorde este ano, afirma 
líder russo, destacando que não são as atuais circunstâncias que estão 
promovendo maior intercâmbio, mas sim a colheita de frutos de uma antiga 
confiança.
Url :https://br.sputniknews.com/20220617/parceria-comercial-entre-russia-e-
china-pode-bater-recorde-esse-ano-diz-putin-no-forum-economico-23148360.html
 
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
 

 

https://br.sputniknews.com/20220617/xi-jinping-ocidente-usa-democracia-e-direitos-humanos-para-interferir-em-outros-paises-23134636.html
https://br.sputniknews.com/20220617/xi-jinping-ocidente-usa-democracia-e-direitos-humanos-para-interferir-em-outros-paises-23134636.html
https://br.sputniknews.com/20220617/parceria-comercial-entre-russia-e-china-pode-bater-recorde-esse-ano-diz-putin-no-forum-economico-23148360.html
https://br.sputniknews.com/20220617/parceria-comercial-entre-russia-e-china-pode-bater-recorde-esse-ano-diz-putin-no-forum-economico-23148360.html
https://br.sputniknews.com/20220617/antes-de-seguir-para-riad-biden-minimiza-reuniao-com-principe-saudita-e-diz-que-nao-vai-encontra-lo-23148955.html
https://br.sputniknews.com/20220617/antes-de-seguir-para-riad-biden-minimiza-reuniao-com-principe-saudita-e-diz-que-nao-vai-encontra-lo-23148955.html
https://br.sputniknews.com/20220617/antes-de-seguir-para-riad-biden-minimiza-reuniao-com-principe-saudita-e-diz-que-nao-vai-encontra-lo-23148955.html
https://br.sputniknews.com/20220617/petroleo-venezuelano-voltara-a-europa-apos-2-anos-proibido-23149596.html
https://br.sputniknews.com/20220617/petroleo-venezuelano-voltara-a-europa-apos-2-anos-proibido-23149596.html

