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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 19:41:24
Título: Em meio a nova alta nos combustíveis e inflação de dois dígitos,
Bolsonaro volta a mentir: ‘Nossa economia está reagindo muito bem’
Descrição: Apesar do que afirma o ex-capitão, o Brasil amarga atualmente uma
inflação de 11,73% em 12 meses, longe de ser uma das menores no mundo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-volta-a-mentir-nossaeconomia-esta-reagindo-muito-bem-e-uma-das-melhores-do-mundo/
Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-21
Título: Pesquisa: 62% dos brasileiros relatam ação de facções criminosas onde
moram.
Descrição: Pesquisa feita pelo Instituto Ideia sobre segurança pública revela
que 62% dos brasileiros relatam algum tipo de ação de facções criminosas em seus
bairros. Somente 9% dos entrevistados disseram não identificar nenhuma presença
de grupos marginais onde residem e 29% dizem que essa atuação é baixa. A
pesquisa foi feita para o Fórum Brasil UK 2022, que é promovido pela
Universidade de Oxford, na Inglaterra. Para Maurício Moura, CEO do instituto,
essa é a revelação mais importante do levantamento. "Para a maior parte do país,
conviver com criminalidade é algo comum", diz Maurício. "Somos uma sociedade com
medo". A pesquisa foi feita com 1552 pessoas entre os dias 31 de maio e 9 de
junho.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2022/06/21/pesquisa-62dos-brasileiros-relatam-acao-de-faccoes-criminosas-onde-moram.htm
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-20 19:50:00
Título: Bruno estava “atrapalhando os negócios” dos assassinos, diz investigador
da polícia civil
Descrição: No sentido contrário do que afirmou a PF em nota na semana passada, a
Polícia Civil segue investigando se houve ou não mandante para o crime
Url :https://apublica.org/2022/06/bruno-estava-atrapalhando-os-negocios-dosassassinos-diz-investigador-da-policia-civil/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 17:16:33
Título: Comissão do Senado que investiga mortes de Bruno e Dom convoca ministro
da Justiça
Descrição: Sessão para ouvir Anderson Torres está marcada para esta quarta,
comissão também fará diligências na região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/comissao-do-senado-queinvestiga-mortes-de-bruno-e-dom-convoca-ministro-da-justica
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 14:59:47
Título: “Nenhuma gota de sangue a mais”: servidores da Funai mantêm greve e
convocam ato nesta quinta
Descrição: Além de justiça por Bruno e Dom, reivindicação principal é a
exoneração de Marcelo Xavier, delegado que preside o órgão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/nenhuma-gota-de-sangue-a-maisservidores-da-funai-convocam-greve-e-ato-para-quinta-23
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 18:46:20
Título: Em meio à comoção mundial por Bruno e Dom, indígenas de Roraima cobram
respostas por outra morte impune

Descrição: Ari Uru-Eu-Wau-Wau, de 33 anos, foi encontrado com sinais de
espancamento próximo a uma das entradas da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, a
maior do estado
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/em-meio-a-comocao-mundial-porbruno-e-dom-indigenas-de-roraima-cobram-respostas-por-outra-morte-impune/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-20
Título: Papa Francisco coloca cocar e pede que bispos denunciem violações na
Amazônia
Descrição: O papa Francisco encontrou nesta segunda-feira (20) com bispos da
região da Amazônia para discutir o papel da Igreja Católica e a violência contra
os povos indígenas e vulneráveis. Ao final da reunião, o pontífice colocou um
cocar enviado pelos povos da Amazônia e brincou: “imagina se eu apareço na
(Praça) São Pedro com isso?”. O encontro aconteceu nesta manhã e contou com a
presença de 17 bispos vindo da Amazônia, mais especificamente dos Estados do
Amazonas, Acre e Roraima. Francisco recebeu do Conselho Indigenista Missionário
(CIMI) um relatório sobre a violência na região e, segundo religiosos que
estavam no encontro, se mostrou “profundamente consciente” do que estava
acontecendo.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/video-papa-francisco-colocacocar-e-pede-que-bispos-denunciem-violacoes-na-amazonia/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa: \arrisca, meu irmão\, junto aos pobres e indígenas da Amazônia
Descrição: ‘Arrisca, meu irmão, se você não arriscar, já está errando’. Essa foi
uma das indicações do Papa ao desabafo de um dos 17 bispos que foram recebidos
nesta segunda-feira (20), no Vaticano. A delegação, representando o Regional
Norte 1 da CNBB (Estados do Amazonas e Roraima) e o Noroeste (Acre, sul do
Amazonas e Rondônia), deu de presente ao Papa um cocar e um quadro-denúncia
intitulado \SOS Yanomami\, pintado ainda no ano de 1989 por um artista indígena
local.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-06/papa-francisco-visita-adlimina-bispos-amazonia.html
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-20 10:16:53
Título: Quem matou Dom e Bruno? Como estão investigações sobre crime
Descrição: Investigadores liderados pela PF falam em oito suspeitos do crime e
nenhum mandante, mas indígenas afirmam que 'uma poderosa organização criminosa
tentou à todo custo ocultar seus rastros durante a investigação'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61865523?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Viomundo
Data: 2022-06-20
Título: Túlio Muniz: O drone de Uberlândia, um histórico de conservadorismo e violência
política; advogado representará de graça quem esteve na mira do veneno
Descrição: As cenas de um drone adaptado para pulverização de veneno em
lavouras, utilizado para borrifar produto químico contra apoiadores de Lula,
Alckmin e Kalil em Uberlândia-MG, na última quarta-feira, dia 15 de junho,
acende mais do que um alerta quanto ao que se enfrentar e combater nas eleições
deste ano. É o prenúncio do que virá a ser a campanha presidencial no Brasil.
Se em 2018 as caravanas de Lula forma alvejadas por tiros em rodovias de Santa
Catarina, a ofensiva agora promete ser antecipada, e mais sofisticada
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/tulio-muniz-o-drone-de-uberlandia-umhistorico-de-conservadorismo-e-violencia-politica-advogado-representara-degraca-quem-esteve-na-mira-do-pulverizador-de-veneno.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 20:40:53
Título: PT denuncia responsáveis por ataque com drone em evento de Lula e Kalil
Descrição: Partido pede apuração rigorosa dos fatos e classificou episódio como
um ‘grave atentado contra a liberdade de expressão’

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pt-denuncia-responsaveis-porataque-com-drone-em-evento-de-lula-e-kalil/
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-20
Título: Movimentos sociais e entidades vão às ruas em todo o Brasil por Despejo
Zero
Descrição: No dia 21 de junho de 2022, movimentos sociais e entidades que lutam
pelo fim dos despejos de famílias pobres e que vivem em condições de
vulnerabilidade social no Brasil vão às ruas pedir pela prorrogação da ADPF 828
– uma liminar concedida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís
Roberto Barroso, que protege as famílias vulnerabilizadas contra as
reintegrações de posse. A liminar está em vigor até o dia 30 de junho, e
contempla famílias tanto em áreas urbanas quanto rurais.
Url : https://mst.org.br/2022/06/20/movimentos-sociais-e-entidades-vao-as-ruasem-todo-o-brasil-por-despejo-zero/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-20
Título: Povo vai às ruas nos dias 24, 25 e 26 protestar contra os preços altos em todo
país
Descrição: Com o mote “tá tudo muito caro, o povo é que sente!”, nos dias 24, 25
e 26 de junho a população brasileira vai às ruas denunciar o estrago que a
política econômica e social adotada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) está
fazendo em suas vidas. Serão três dias do Mutirão de Mobilização, organizado
pelo Movimento Juntos Pelo Brasil por meio de seus Comitês Populares em Defesa
da Classe Trabalhadora e pela Democracia. As ações serão feitas tanto em
comércio – supermercados, feiras, quitandas, padarias e outros locais onde os
brasileiros ‘sentem o peso dos preços’ – quanto nas redes sociais para dar ainda
mais visibilidade a insustentável realidade de carestia e fome pela qual passa o
Brasil com Bolsonaro.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/povo-vai-as-ruas-nos-dias-24-25-e-26protestar-contra-os-precos-altos-em-todo-pa-6ae8
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-20
Título: CVM abre processo após notícia que antecipou renúncia de presidente da
Petrobras
Descrição: O anúncio da renúncia ocorreu após o jornal "O Globo" ter publicado
mais cedo que membros do conselho de administração da Petrobras que conversaram
com Coelho no fim de semana relataram a disposição do executivo de pedir
demissão. Antes da companhia se manifestar oficialmente, os negócios com ações
da Petrobras chegaram a ser suspensos na B3.
A agência Reuters questionou a CVM se a apuração pode envolver alguma denúncia
de "insider trading", quando agentes de mercado têm acesso a informações
privilegiadas da empresa e as usam para se beneficiar da compra e venda de
ações. O órgão não se manifestou.
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/20/cvm-abre-processo-aposnoticia-que-antecipou-renuncia-de-presidente-da-petrobras.ghtml
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 06:17:39
Título: Lira quer mudança na Lei das Estatais para governo interferir na
Petrobras
Descrição: Presidente cobrou maior participação do gestão federal e do
Ministério da Economia no tema
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lira-quer-mudanca-na-lei-dasestatais-para-governo-interferir-na-petrobras/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 20:59:59
Título: A três anos do fim, Plano Nacional de Educação tem 45% de metas em
atraso e \apagão de dados\

Descrição: \Fazia décadas que não víamos tamanho retrocesso\, diz Andressa
Pellanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/a-tres-anos-do-fim-planonacional-de-educacao-tem-45-de-metas-em-atraso-e-apagao-de-dados
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-20
Título: Plano Nacional de Educação descumpre 15 de um total de 20 metas
Descrição: A três anos do fim de sua vigência, o Plano Nacional de Educação
(PNE) mais retrocedeu do que avançou. Do total de 20 metas, 15 ainda não foram
cumpridas – sete anos após a entrada em vigor. E entre as cinco parcialmente
cumpridas, estão aquelas que já estavam avançadas no momento da aprovação da Lei
do PNE, em 2014. Portanto, isso não indica propriamente progresso do sistema
educacional. A avaliação é da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que
lançou hoje (20) relatório da situação atual de cada uma das metas.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2022/06/plano-nacional-deeducacao-descumpre-15-de-um-total-de-20-metas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 19:31:14
Título: MP-RJ quer que pastor Felippe Valadão seja multado após discurso de
intolerância religiosa
Descrição: Prefeitura de Itaboraí (RJ), que promoveu show religioso, se
comprometeu a fazer retratação pública sobre o caso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/mp-rj-quer-que-pastor-felippevaladao-seja-multado-apos-discurso-de-intolerancia-religiosa
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 18:57:08
Título: Justiça autoriza prosseguimento do processo de cassação do vereador
Renato Freitas, de Curitiba
Descrição: Liminar que suspendia sessão foi revogada nesta segunda (20), Câmara
já convocou sessão especial para esta terça (21)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/justica-autoriza-prosseguimentodo-processo-de-cassacao-do-vereador-renato-freitas-de-curitiba
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-20 23:17:20
Título: Câmara de Curitiba não desiste de cassar mandato de Renato Freitas,
sessão será retomada nesta terça-feira
Descrição: ► Parlamentar reverbera manifestações de aliados que reafirmam o
único crime cometido por ele: ser negro A Câmara Municipal de Curitiba (CMC)
afirma que dará continuidade, nesta terça (21/06), ao processo de cassação do
vereador negro Renato Freitas (PT). O Blog do Esmael vai trasmitir o furdúncio
ao vivo a partir das 15h30. Uma liminar ... Read moreNotícias Verdadeiras, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/camara-de-curitiba-nao-desiste-de-cassarmandato-de-renato-freitas-sessao-sera-retomada-nesta-terca-feira/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-20 11:02:03
Título: Vídeo: em audiência, juíza de SC induz menina de 11 anos grávida após
estupro a desistir de aborto legal
Descrição: Criança está há mais de um mês em um abrigo para que não tenha acesso
a seu direito: um aborto legal.The post Vídeo: em audiência, juíza de SC induz
menina de 11 anos grávida após estupro a desistir de aborto legal appeared first
on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/20/video-juiza-sc-menina-11-anos-estuproaborto/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 18:32:25
Título: Juíza de SC induz menina de 11 anos grávida após estupro a desistir de
aborto, veja repercussão

Descrição: Reportagem do The Intercept Brasil e do Portal Catarinas revela o
caso, menina está há mais de um mês em abrigo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/juiza-de-sc-induz-menina-de-11anos-gravida-apos-estupro-a-desistir-de-aborto-veja-repercussao
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-20
Título: Incra diz que pagou R$ 147 milhões a mais ao desapropriar gleba dos Dallagnol
Descrição: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) tenta
reverter na Justiça Federal a homologação dos acordos para a desapropriação de
terras da Gleba Japuranã, em Nova Bandeirantes (MT). Em sua fundamentação,
apresenta um cálculo que aponta um sobrepreço de mais de R$ 147 milhões no valor
que está sendo pago. Dinheiro que sai dos cofres públicos e vai, neste caso, em
boa parte para os bolsos da família do ex-procurador da República Deltan
Dallagnol, o antigo coordenador da Operação Lava Jato no Paraná e atual précandidato ao Congresso, recém-filiado ao Podemos. Ao todo, o Incra calcula ter
pago R$ 159 milhões em 14 processos judiciais relativos à desapropriação de 17
fazendas. Os números constam em uma ação na qual o órgão tenta a devolução de R$
14,5 milhões pagos ao tio de Deltan, Xavier Leonidas Dallagnol, e sua esposa,
Maria das Graças Prestes. A área total da gleba, informa em seu pedido, é de 36
mil hectares.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/incra-diz-que-pagou-r-147-milhoes-a-maisao-desapropriar-gleba-dos-dallagnol-cb73
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 13:52:00
Título: Jornada de Agroecologia começa nesta quarta (22) em Curitiba, evento
chega à 19ª edição
Descrição: Evento reúne mais de 60 organizações em cinco dias de programação com
oficinas, feiras e apresentações culturais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/jornada-de-agroecologia-comecanesta-quarta-22-em-curitiba-evento-chega-a-19-edicao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 10:24:24
Título: Embrapa em crise: “Não temos mais recursos para botar a máquina para
operar”, diz pesquisador
Descrição: Sem investimentos, empresa pública pode abrir mão de seu papel social
e virar prestadora de serviços ao agronegócio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/embrapa-em-crise-nao-temos-maisrecursos-para-botar-a-maquina-operar-diz-pesquisador
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-21 08:12:41
Título: 'Fui demitida com 35 colegas por vídeo': as demissões em massa por
startups brasileiras
Descrição: Sem recursos em meio à alta global de juros, empresas novatas demitem
às centenas. Funcionários se sentem desrespeitados pela forma como muitas
dispensas coletivas estão sendo conduzidas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61849289?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: La República - Colombia
Data: 2022-06-21
Título: JP Morgan vê 85% de chance de os EUA enfrentarem a recessão
Descrição: O S&P 500 agora implica 85% de probabilidade de uma recessão nos EUA
em meio a temores de um erro de política por parte da Reserva Federal, de acordo
com os estrategistas da JP Morgan Chase & Co. O alerta dos estrategistas
quantitativos e derivativos baseia-se na queda média de 26% do S&P 500 nas
últimas 11 recessões e vem depois que o índice de referência americano caiu em
um mercado de baixa em meio a preocupações com o aumento da inflação e aumentos
agressivos das taxas de juros.
"Em geral, parece haver uma preocupação crescente com o risco de recessão entre
os participantes do mercado e os agentes econômicos, que poderia ser auto-

realizada se eles insistissem em insistir para que mudassem o comportamento, por
exemplo, cortando investimentos ou gastos", escreveram estrategistas liderados
por Nikolaos Panigirtzoglou em uma nota. "As preocupações do mercado sobre o
risco de erro político e posterior reversão aumentaram".
Url : https://www.larepublica.co/globoeconomia/jp-morgan-ve-85-de-posibilidadde-que-estados-unidos-se-enfrente-a-una-recesion-3386899
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 17:47:17
Título: Colombianos após vitória de Petro e Francia: \esperança\ e \
identificação\
Descrição: Pela primeira vez na história, país vizinho terá um presidente de
esquerda com a vitória da chapa do Pacto Histórico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/colombianos-apos-vitoria-depetro-e-francia-esperanca-e-identificacao
Fonte: Carta Capital
Data: 2022-06-20
Título: Vitória da esquerda na Colômbia coloca pedra no túmulo da
caquistocracia.
Descrição: Por Milton Rondó. A eleição de Gustavo Petro e de Francia Márquez,
como presidente e vice-presidente da República da Colômbia, coloca mais uma
pedra no túmulo da caquistocracia (o governo dos piores), na América Latina.
Simbólica e sincronicamente, a vitória ocorreu em um país amazônico, região que
assistiu ao bárbaro assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista
Bruno Pereira.O martírio dos heróis, que irrigou a terra amazônica de sangue
mártir, começa a dar frutos, copiosos.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/vitoria-da-esquerda-na-colombiacoloca-pedra-no-tumulo-da-caquistocracia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 15:16:04
Título: Quem é Francia Márquez, a primeira mulher negra vice-presidenta na
Colômbia?
Descrição: Advogada, ativista ambiental, mãe solo, Francia representa a cara
colombiana excluída dos espaços de poder
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/quem-e-francia-marquez-aprimeira-mulher-negra-vice-presidenta-na-colombia
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-20
Título: Eduardo Bolsonaro se desespera com vitória de Petro na Colômbia: "Não é
mais pelo Brasil"
Descrição: O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não se segurou e fez uma
postagem nas redes sociais neste domingo (19) já atacando o recém-eleito
presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O presidente Jair Bolsonaro, pai do
deputado, ainda não parabenizou o economista de esquerda pela vitória no país
vizinho. A Colômbia era historicamente um dos principais pilares da direita na
América Latina.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/19/eduardo-bolsonaro-sedesespera-com-vitoria-de-petro-na-colmbia-no-mais-pelo-brasil-118973.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 11:53:35
Título: Greve geral no Equador completa uma semana com marcha indígena rumo a
Quito
Descrição: Presidente Lasso decretou estado de sítio em três regiões,
Confederação Indígena exige negociação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/greve-geral-no-equador-completauma-semana-com-marcha-indigena-rumo-a-quito
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-20
Título: Os hackers obtiveram provas da existência de bio-labs ucranianos

Descrição: O desenvolvimento de vírus mortais é apoiado por várias organizações
internacionais influentes associadas a Bill Gates. Isto foi declarado pelo
jornalista alemão, ativista dos direitos humanos e coordenador do projeto antiespionagem, Thomas Röper, durante seu discurso na mesa redonda "Programa
americano-ucraniano para o desenvolvimento de armas bacteriológicas". Em 2 de
junho de 2022, na Câmara Cívica da Federação Russa, Thomas Röper fez uma
apresentação intitulada "O Papel das Organizações Não-Governamentais (ONGs) como
Ameaça ao Uso de Armas Biológicas". O evento foi organizado pelo Tribunal
Público Internacional para a Ucrânia. Anteriormente, em 21 de abril, a Câmara
Cívica sediou a conferência internacional "Evidência de crimes de guerra em
massa cometidos pelas forças armadas ucranianas e unidades nacionais em
Mariupol", durante a qual Thomas Röper disse a verdade sobre a situação na
Ucrânia. Quase pela primeira vez, a comunidade internacional soube do que estava
acontecendo no centro da Europa, não de uma mídia tendenciosa, mas de um
observador objetivo. O primeiro exemplo é o virologista Nathan Wolf, que recebeu
20 milhões de dólares em doações desde 2000. "A Wolf fundou uma empresa para
trabalhar com vírus. Essa empresa está associada à fundação da CIA. Ele também
está associado a Bill Gates. Os fundos continuam chegando", disse Thomas Röper.
O segundo exemplo é Peter Daszak . "Ele é dono de sua própria ONG. Em 2014, ele
recebeu dinheiro do Ministério da Saúde alemão, e depois foi para a China, para
Wuhan - agora famoso por pesquisar o coronavírus lá", diz Röper. Quando a
pandemia começou, uma comissão internacional especial liderada por Daszak
concluiu imediatamente que o vírus teve origem no laboratório de Wuhan. Outra
ONG com a qual Daszak trabalha, a Rede de Pesquisa de Morcegos da Ásia
Ocidental, colabora com o laboratório Lugar na Geórgia, que também está
investigando a propagação do coronavírus por morcegos, diz Röper.
Url : https://www.pravda.ru/world/1720375-ukraina_biovoina/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 12:18:04
Título: Coalizão governista perde 105 cadeiras no Parlamento e Macron fica sem
maioria
Descrição: Presidente francês perde maioria absoluta que desfrutou durante seu
primeiro mandato e pode ter que ampliar alianças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/coalizao-governista-perde-105cadeiras-no-parlamento-e-macron-fica-sem-maioria
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 16:21:54
Título: Ministério da Saúde libera 4ª dose de vacina contra a covid-19 para
pessoas com 40 anos ou mais
Descrição: Calendário depende das prefeituras, cerca de 120 milhões de pessoas
estão com alguma dose em atraso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/ministerio-da-saude-libera-4dose-de-vacina-contra-a-covid-19-para-pessoas-com-40-anos-ou-mais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 13:21:28
Título: Análise | Mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips repercutem no mundo
Descrição: A tragédia teve novamente ampla cobertura, como reportagens e artigos
analíticos, em inúmeros veículos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/analise-mortes-de-bruno-pereirae-dom-phillips-repercutem-no-mundo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 13:19:00
Título: No RJ, Programa Supera terá acréscimo para a compra de botijão de gás de
13kg
Descrição: A norma complementa a Lei 9.191/21 que estabelecia um valor de R$ 80
para custear a compra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/no-rj-programa-supera-teraacrescimo-para-a-compra-de-botijao-de-gas-de-13kg
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2022-06-20 12:59:37
Título: Audiência pública pressiona governo de PE sobre emissão de gases na
Refinaria Abreu e Lima
Descrição: Encontro reuniu moradores, trabalhadores da refinaria e
representantes do poder público para debater os impactos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/audiencia-publica-pressionagoverno-de-pe-sobre-emissao-de-gases-na-refinaria-abreu-e-lima
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 12:56:34
Título: Opinião | Como ser resistência ao dito \padrão de beleza\?
Descrição: É necessário o sujeito falar, se escutar, refletir e deslocar esses
significados petrificados da “estética ideal”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/opiniao-como-ser-resistencia-aodito-padrao-de-beleza
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 12:08:19
Título: Feira Nordestina celebra agricultura familiar e cobra direitos e
reconhecimento
Descrição: Agricultores, movimentos populares, pesquisadores e gestores públicos
se reuniram na primeira edição da Fenafes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/feira-nordestina-celebraagricultura-familiar-e-cobra-direitos-e-reconhecimento
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 11:50:30
Título: Artigo | A tecnologia de reconhecimento facial em Recife, capital da
“Democracia Racial”
Descrição: Campanha “Sem Câmera na Minha Cara” denuncia os abusos e perigos da
implementação dessa tecnologia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/artigo-a-tecnologia-dereconhecimento-facial-em-recife-capital-da-democracia-racial
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 10:00:28
Título: Agroecologia contra a fome: modelo sustentável pode ser solução diante
de crise
Descrição: Em lugar de exportar, produtores familiares põem comida na mesa do
brasileiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/agroecologia-contra-a-fomemodelo-sustentavel-pode-ser-solucao-diante-de-crise
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 09:31:08
Título: Hipermilitarização da sociedade é tema do Encontro dos Policiais
Antifascistas do PR
Descrição: O evento é uma das definições tiradas no Congresso Nacional que
aconteceu em abril, na cidade de Natal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/hipermilitarizacao-da-sociedadee-tema-do-encontro-dos-policiais-antifascistas-do-pr
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 06:50:12
Título: Voto evangélico: além de religião, família e segurança importam para um
segmento que é diverso
Descrição: Esquerda cria abismo em relação a este eleitorado ao criticar e não
entender suas demandas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/voto-evangelico-alem-dereligiao-familia-e-seguranca-importam-para-um-segmento-que-e-diverso
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-20 06:48:25
Título: Artigo | Comida saudável e segura é direito de todas nós

Descrição: Embora conhecido pela ONU e pela Constituição brasileira, o direito à
alimentação não é realidade para todas as pessoas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/artigo-comida-saudavel-e-segurae-direito-de-todas-nos
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 06:00:48
Título: Ministro da Defesa diz ao TSE que vai indicar nomes de militares para
fiscalizar urnas
Descrição: Segundo um servidor do tribunal, o documento foi recebido com
surpresa, pois não há precedentes na história da Justiça Eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ministro-da-defesa-diz-ao-tse-quevai-indicar-nomes-de-militares-para-fiscalizar-urnas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 21:03:05
Título: Covid-19: média móvel de mortes está em alta há 11 dias, aponta boletim
Descrição: Nas últimas 24h, foram notificados 108 óbitos e 55 mil novos casos de
coronavírus
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/covid-19-media-movel-de-mortes-estaem-alta-ha-11-dias-aponta-boletim/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 18:11:25
Título: Investigação do NYT contraria versão israelense sobre morte de
jornalista palestina
Descrição: Segundo o jornal, a bala que matou Shireen Abu Akleh partiu de uma
região onde estava um veículo militar israelense
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/investigacao-no-nyt-contraria-versaoisraelense-sobre-morte-de-jornalista-palestina/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 17:48:59
Título: Bélgica devolve restos mortais de líder fundador do Congo
Descrição: Uma coroa dentária de Patrice Lumumba, que liderou independência da
República Democrática do Congo, foi devolvida à sua família após seis décadas
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/belgica-devolve-restos-mortais-delider-fundador-do-congo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 16:59:47
Título: Vídeo: LGBTs desafiam a opressão e rechaçam o governo Bolsonaro na
Parada de São Paulo
Descrição: Quatro milhões de pessoas lotaram a Avenida Paulista e reivindicaram
direitos em meio à disputa eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/lgbts-desafiam-a-opressao-erechacam-o-governo-bolsonaro-na-parada-de-sao-paulo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 16:03:45
Título: Univaja contrapõe Mourão a respeito de haver um mandante das mortes de
Bruno e Dom
Descrição: Além de apontar uma possível inexistência de um mandante, o vicepresidente se referiu ao ocorrido como \um efeito colateral\, motivado pela
atuação do indigenista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/univaja-contrapoe-mourao-arespeito-de-haver-um-mandante-das-mortes-de-bruno-e-dom/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 15:56:43
Título: Moraes dá 24 horas para Twitter, Facebook e outras redes bloquearem
contas do PCO
Descrição: O partido é investigado por compartilhar publicações pedindo a
dissolução da Corte e imputando atos ilícitos aos ministros

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-da-24-horas-para-twitterfacebook-e-outras-redes-bloquearem-contas-do-pco/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-20 19:26:31
Título: Pesquisa “DataMoro” desapareceu dos registros no TSE
Descrição: A Real Time Big Data havia sido contratada pela RIC TV, afiliada da
TV Record no Paraná, no entanto, o registro foi apagado do site do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Por causa da quantidade de cenários com o ex-juiz
Sergio Moro (União), o levantamento começou a ser chamado de DataMoro nos
bastidores da política e ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pesquisa-datamoro-desapareceu-dosregistros-no-tse/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-20 17:36:36
Título: Requião: gasolina vai continuar subindo porque Bolsonaro ainda não
renunciou
Descrição: ► Requião sugere que Bolsonaro importe presidente para a Petrobras da
Venezuela, onde 50 litros de gasolina custa menos que um litro no Brasil O exsenador Roberto Requião, pré-candidato do PT ao governo do Paraná, analisou a
renúncia do presidente da Petrobras e os aumentos nos preços dos combustíveis.
Segundo Requião, que uma espécie de ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-gasolina-vai-continuar-subindoporque-bolsonaro-ainda-nao-renunciou/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-20 14:28:08
Título: Bolsonaro pedeu seu último “álibi” com renúncia do presidente da
Petrobras
Descrição: O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) acabou de perder seu último
[falso] álibi com a demissão do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, que
também renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da estatal
nesta desta segunda-feira (20/06). Álibi é um termo jurídico que a defesa do réu
apresenta quando pretende provar que ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %
% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-pedeu-seu-ultimo-alibi-comrenuncia-do-presidente-da-petrobras/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-20 10:51:46
Título: Lula ‘pé quente’ felicita Gustavo Petro, presidente de esquerda eleito
da Colômbia
Descrição: O ex-presidente Lula é considerado um sujeito &#8216,pé
quente&#8217,, pois os líderes apoiados por ele foram eleitos recentemente mundo
afora. Gustavo Petro, eleito presidente da Colômbia, confirmou a regra.
Felicito calorosamente os companheiros Gustavo Petro, Francia Márquez Mina e
todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições deste domingo titou
Lula. ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-pe-quente-felicita-gustavo-petropresidente-de-esquerda-eleito-da-colombia/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-20 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-estaoameacados-pela-desinformacao-entrevista-especial-com-katya-vogt

Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-20 03:00:00
Título: Evangélicos no Brasil: a difusa e complexa teia de uma religiosidade
estereotipada. Entrevista especial com Juliano Spyer
Descrição:
Não é incomum ouvir análises que classificam os evangélicos não apenas como
apoiadores do presidente Bol [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619582-evangelicos-no-brasil-a-difusa-ecomplexa-teia-de-uma-religiosidade-estereotipada-entrevista-especial-comjuliano-spyer
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-20 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-claricelispector-a-delicadeza-e-contundencia-de-uma-literatura-de-liberacao-entrevistaespecial-com-nadia-gotlib
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Data: 2022-06-20 00:00:00
Título: Mourão diz que Dom 'entrou de gaiato' ao ser morto no AM, e entidade
critica
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta segunda-feira (20),
que a morte do jornalista britânico Dom Phillips foi um \efeito colateral\ do
trabalho do indigenista que o acompanhava e também morreu, Bruno Pereira.Leia
mais (06/20/2022 - 19h50)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-20 00:00:00
Título: Eduardo Leite recua de pensão especial e diz que admitir ser gay não é
fácil
Descrição: Ex-governador e pré-candidato do PSDB outra vez no Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite declarou que vai devolver os cerca de R$ 40 mil recebidos até aqui
como pensão temporária após renunciar ao cargo de governador, embora não
considere o benefício \imoral ou ilegal.\Leia mais (06/20/2022 - 17h36)
Url
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Título: Marqueteiro de Haddad ajudou em vitória de esquerdista Petro na Colômbia
Descrição: Além do consultor brasileiro Amauri Chamorro, a vitória do
esquerdista Gustavo Petro na eleição presidencial da Colômbia teve a
participação de outro brasileiro: o publicitário Otávio Antunes, que cuidará da
campanha ao governo de São Paulo de Fernando Haddad (PT).Leia mais (06/20/2022 15h27)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/marqueteiro-de-haddad-ajudou-em-vitoria-deesquerdista-petro-na-colombia.shtml
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Título: Bolsonaro envia mensagem sobre vitória da esquerda na Colômbia e
pergunta se Brasil será o próximo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou mensagem em uma lista de
transmissão que mantém no WhatsApp em que comenta o resultado das eleições na
Colômbia. O candidato da esquerda, Gustavo Petro, foi eleito presidente no
domingo com 50,44% dos votos.Leia mais (06/20/2022 - 08h38)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Data: 2022-06-21 06:17:46
Título: Argentina reivindicará direitos sobre ilhas Malvinas na ONU
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero,
viajará a Nova York para reivindicar diante do Comitê Especial de Descolonização
das Nações Unidas os direitos argentinos sobre as ilhas Malvinas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220621/argentina-reivindicara-direitos-sobreilhas-malvinas-na-onu-23202644.html
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Data: 2022-06-20 18:40:38
Título: Museus sudaneses pedem devolução de artefatos levados por colonizadores
britânicos
Descrição: Funcionários do Museu Nacional do Sudão esperam a devolução de
artefatos de \valor inestimável\ e partes de \corpos levados por soldados
britânicos, administradores coloniais e viajantes\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220620/museus-sudaneses-pedem-devolucao-deartefatos-levados-por-colonizadores-britanicos-23196381.html
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Data: 2022-06-20 04:57:46
Título: Pequim aumenta importações de petróleo russo para nível recorde
Descrição: A China aumentou em 55% as importações de petróleo da Rússia em
relação ao mesmo período do ano anterior e aproximadamente em 25% em maio em
comparação com abril, relata a agência Reuters citando dados da alfândega do
país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220620/china-aumenta-importacoes-de-petroleorusso-para-nivel-recorde-23178231.html
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Data: 2022-06-20 03:46:16
Título: Bloomberg: EUA podem esgotar reserva estratégica de petróleo para evitar
alta dos preços
Descrição: Os EUA estão usando sua reserva estratégica de petróleo há um ano,
para evitar a alta dos preços no mercado energético.
Url :https://br.sputniknews.com/20220620/bloomberg-eua-podem-esgotar-reservaestrategica-de-petroleo-para-evitar-alta-dos-precos-23177556.html

