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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 20:40:35
Título: Aneel anuncia aumento de até 64% nas bandeiras tarifárias amarela e 
vermelha
Descrição: Bandeira verde segue sem alterações e deve ser mantida até dezembro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/aneel-anuncia-aumento-de-ate-64-
nas-bandeiras-tarifarias-amarela-e-vermelha/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-21
Título: Luiz Gama e as cartas que contam histórias de resistência preta
Descrição: Neste aniversário de Luíz Gama, relembre cartas entrelaçavam a 
realidade de um país escravocrata com a sua vida – vida que ele próprio se 
encarregou de contar. Assim como a história de personagens e episódios do 
processo escravocrata brasileiro são silenciados, muitos não conhecem a história
e o legado de Luiz Gama (1830 – 1882). Poeta, jornalista, advogado e maçom, Gama
ocupou um lugar incomum numa época onde a desumanização dos corpos negros estava
posta como uma condição. 
Url : https://mst.org.br/2022/06/21/luiz-gama-e-as-cartas-que-contam-historias-
de-resistencia-preta-2/  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 18:32:06
Título: Câmara de Curitiba aprova cassação de vereador Renato Freitas em 1º  
turno, voto final é quarta
Descrição: Petista é acusado de quebra de decoro por participar de ato 
antirracista em igreja
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/camara-de-curitiba-aprova-
cassacao-de-vereador-renato-freitas-em-1-turno-voto-final-e-quarta

Fonte: Blog Boitempo
Data: 2022-06-21
Título: Eleger Lula no primeiro turno e organizar, mobilizar e conscientizar os 
setores populares
Descrição: Anita Leocádia Prestes. Só a organização popular, acompanhada de um 
trabalho cotidiano de mobilização e conscientização, será capaz de garantir a 
consolidação e o avanço de um processo que contemple os genuínos interesses 
populares. Na hipótese da volta de um governo dito “progressista”, como espera-
se que seja o de Lula, caso ele consiga se eleger, esta será uma tarefa 
necessária e, inclusive, indispensável. Vem se tornando cada vez mais 
indiscutível na opinião pública brasileira a ideia de que Lula poderá eleger-se 
presidente da República nas eleições presidenciais de outubro de 2022. As 
diversas pesquisas eleitorais têm confirmado essa tendência de maneira bastante 
evidente. Diante do crescente desgaste de Bolsonaro e de seu governo, assim como
da ausência de outros candidatos que possam sensibilizar setores ponderáveis do 
eleitorado, nos deparamos com uma situação plebiscitária: Bolsonaro versus Lula.
Em outras palavras: obscurantismo, autoritarismo e/ou fascismo, privatização das
empresas estatais, devastação da Amazônia, liquidação dos direitos trabalhistas 
versus progresso, democracia, reversão das privatizações, recuperação da 
Amazônia e retomada dos direitos trabalhistas. 
Url : https://blogdaboitempo.com.br/2022/06/21/eleger-lula-no-primeiro-turno-e-
organizar-mobilizar-e-conscientizar-os-setores-populares/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 06:36:08
Título: Para Boulos, campanha deve tratar de fome e economia, evitando as \
distrações\ de Bolsonaro
Descrição: Coordenador do MTST adverte que a agenda que interessa ao país é a 
econômica, e não as \distrações\ de Bolsonaro
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/para-boulos-campanha-deve-
tratar-de-fome-e-economia-evitando-as-distracoes-de-bolsonaro

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-21
Título: Breno Altman: bilionários são retrato mais explícito da degeneração 
capitalista
Descrição: Para jornalista, impostos sobre grandes fortunas, heranças, lucros e 
dividendos, juros e meios de transporte de luxo amenizariam desigualdade 
brasileira
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/75205/breno-altman-bilionarios-
sao-retrato-mais-explicito-da-degeneracao-capitalista 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-21
Título: Cena em que Bolsonaro imita paciente com falta de ar é a mais repulsiva 
para eleitores
Descrição: A cena do presidente Jair Bolsonaro (PL) no auge da pandemia 
do Coronavírus imitando um paciente com falta de ar depois de dizer que “todos 
vamos morrer”, foi de longe o que mais provocou reações negativas em grupos de 
eleitores reunidos pelo Instituto Locomotiva.
A seguir veio  a cena em que, no cercadinho do Palácio da Alvorada, ele diz a um
admirador: "Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada."
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/21/cena-em-que-bolsonaro-
imita-paciente-com-falta-de-ar-mais-repulsiva-para-eleitores-119025.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 18:41:23
Título: Alexandre de Moraes envia denúncia ao MPE sobre gastos de Bolsonaro 
durante motociatas
Descrição: 'Há indícios graves de que o Bolsonaro esteja utilizando o cartão 
corporativo para custear campanha fora da época autorizada por lei', destaca 
deputado Elias Vaz, que identificou o alto volume de despesas do ex-capitão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alexandre-de-moraes-envia-
denuncia-ao-mpe-sobre-gastos-de-bolsonaro-durante-motociatas/

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-22
Título: Líder dos caminhoneiros diz que Bolsonaro mente e joga população contra 
a Petrobrás
Descrição: A categoria continua a ver nos gestos de Jair Bolsonaro apenas novas 
formas de jogar o assunto para frente, devido ao calendário eleitoral.Em carta 
emitida nesta terça-feira, 21, o presidente da Associação Brasileira de 
Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como 
Chorão, voltou a criticar as ações do governo. "Bolsonaro mentiu e agora quer 
colocar a categoria e o povo brasileiro contra a Petrobras."
Url : https://www.brasil247.com/brasil/lider-dos-caminhoneiros-diz-que-
bolsonaro-mente-e-joga-populacao-contra-a-petrobras 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-21
Título: Petrobras faz parte de 'carrossel de inimigos artificiais' de Bolsonaro,
analisa Carlos Andreazza
Descrição: Sob gestão de Bolsonaro, estatal passa pela quarta troca de 
presidência em 3 anos e meio e agora pode ser investigada em CPI defendida pelo 
governo. Para colunista do jornal 'O Globo', ataques de Bolsonaro a Petrobras 
crescem em função das eleições: 'Momento é muito oportuno', diz Andreazza.
Url : https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/06/22/petrobras-faz-
parte-de-carrossel-de-inimigos-artificiais-de-bolsonaro-analisa-carlos-
andreazza.ghtml 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-21 00:00:00
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Título: Suspeito de ataque com drone em ato de Lula tem condenações por roubo e 
estelionato
Descrição: Um dos três homens detidos pela Polícia Militar sob suspeita de 
organizar o ataque com drone contra participantes de ato com o ex-presidente 
Lula (PT) em Uberlândia na semana passada tem condenação por estelionato em 
Minas Gerais, por roubo em Goiás e já foi obrigado a usar tornozeleira 
eletrônica.Leia mais (06/21/2022 - 18h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/suspeito-de-ataque-com-drone-em-ato-de-lula-tem-condenacoes-
por-roubo-e-estelionato.shtml

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-22 01:14:00
Título: “Nós não vamos ficar com medo”, diz líder indígena no Javari
Descrição: Na sede da Univaja, indígenas homenagearam Bruno e Dom: “Não foi um 
índio que caiu, foi um branco. Mas esse cara era nosso companheiro de luta, era 
amigo dos povos indígenas”
Url :https://apublica.org/2022/06/nos-nao-vamos-ficar-com-medo-diz-lider-
indigena-no-javari/

Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-22
Título: Registro de arma de caça, como a que matou Bruno e Dom, triplica em 3 
anos.
Descrição: Em apenas três anos, o número de novas armas de caça registradas por 
ano quase quadruplicou: passou de 7,6 mil em dezembro de 2018 para 29,5 mil no 
mesmo mês do ano passado. O período corresponde à gestão do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que tomou posse em janeiro de 2019. Segundo investigação da PF 
(Polícia Federal), uma arma de caçador foi utilizada para matar o indigenista 
Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, em uma emboscada no rio 
Itaquaí, nas proximidades de Atalaia do Norte, no Amazonas.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/carlos-madeiro/2022/06/22/registro-
armas-de-caca-desde-2018-mortes-amazonia-bruno-e-dom.htm 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 06:20:53
Título: Banditismo, necropolítica e lucro a qualquer custo: a Amazônia virou uma
terra sem lei?
Descrição: Criminosos ambientais capturaram o estado e desmontam políticas 
cuidadosamente construídas ao longo de décadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/banditismo-necropolitica-e-
lucro-a-qualquer-custo-a-amazonia-virou-uma-terra-sem-lei

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-21
Título: Major Carvalho: saiba quem é o ex-PM preso na Hungria como um dos 
maiores narcotraficantes do mundo
Descrição: Ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul traficou mais de 50
toneladas de cocaína para a Europa e colecionava disfarces e atestados de óbitos
forjados para fugir da justiça do Brasil e de Portugal. Major Carvalho deve ser 
extraditado para o Brasil, mas deve responder por tráfico internacional de 
drogas também em Portugal, onde viveu com o pseudônimo de Paul Wouter, um 
empresário de 56 anos, nascido no Suriname, que ostentava uma vida de luxo 
morando em uma mansão e se deslocando de jatinho por toda a Europa.
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/6/21/major-carvalho-saiba-quem-ex-
pm-preso-na-hungria-como-um-dos-maiores-narcotraficantes-do-mundo-119039.html 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-21
Título: Segurança pública pode ser usada para desestabilizar país, diz vereador 
e policial de Porto Alegre
Descrição:  Nas diretrizes do programa de governo, tornadas públicas nesta 
terça-feira (21) pela frente Vamos Juntos pelo Brasil, que apoia Lula, a 
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segurança pública é abordada como “direito fundamental”, como diz a 
Constituição. Um eventual novo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para o setor vai se basear em propostas de “políticas públicas 
interfederativas e intersetoriais”, segundo o texto. Essas políticas serão 
pautadas “pela valorização da vida e da integridade física”.
Para o vereador de Porto Alegre Leonel Radde (PT), que é policial civil 
(licenciado), a pauta sobre segurança pública é tão importante que “pode 
determinar se vai ter golpe, se vai ter motim ou não durante todo o (possível) 
governo Lula. É uma pauta que pode ser usada para desestabilizar o país. Então, 
temos que falar sobre isso.”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/06/seguranca-publica-
desestabilizar-o-pais/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-21
Título: Após pressão, Eduardo Leite desiste da aposentadoria especial de ex-governador
Descrição: Após ser pressionado e cobrado, o ex-governador Eduardo Leite (PSDB),
de 37 anos, desistiu de receber a aposentadoria especial paga a ex-governadores,
de cerca de R$ 20 mil por mês. O próprio Leite sancionou a lei que extinguiu o 
pagamento da aposentadoria especial vitalícia a ex-governadores, quando ainda 
era chefe do Executivo gaúcho, em julho de 2021, mas começou a receber o 
benefício 'extinto' em maio. Em vídeo divulgado no Twitter, nesta segunda-feira 
(20), o tucano se referiu ao benefício como “subsídio” e refutou os termos 
pensão e aposentadoria. O anúncio ocorreu após a 4ª Vara da Fazenda Pública de 
Porto Alegre ter concedido. na última sexta-feira (17). um prazo de 48 horas, 
para que o governo do Estado explicasse o pagamento mensal de R$ 19,6 mil ao ex-
governador, que renunciou ao cargo no dia 30 de março. "Ele deixou milhares de 
professores e funcionários na miséria", protestou por meio de nota a direção do 
Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul - Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação (CPERS Sindicato). "É um total escárnio com que que 
dão a vida pela educação pública e trabalham sobrecarregados dia após dia 
ganhando um salário de fome", diz a nota.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/apos-pressao-eduardo-leite-desiste-da-
aposentadoria-especial-de-ex-governador-cb42 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 06:26:45
Título: A juíza errou: o que diz a lei brasileira sobre aborto, estupro e 
proteção de crianças
Descrição: Tentativa de convencer menina de onze anos a manter gravidez fruto de
violência descumpre diversos pontos da legislação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/a-juiza-errou-o-que-diz-a-lei-
brasileira-sobre-aborto-estupro-e-protecao-de-criancas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 21:17:46
Título: “Não estamos falando de pai, e sim de estuprador”, diz conselheiro do 
CNJ sobre caso em SC 
Descrição: Conduta de juíza Joana Ribeiro Zimmer é alvo de representação de sete
conselheiros que pedem apuração do caso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/nao-estamos-falando-de-pai-e-
sim-de-estuprador-diz-conselheiro-do-cnj-sobre-caso-em-sc

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 16:09:15
Título: Presidente do Equador decreta novo estado de sítio em seis regiões 
durante greve geral
Descrição: Paralisação teve um morto e mais de 79 presos, Assembleia exige que 
Executivo abra mesa de diálogo com grevistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/presidente-do-equador-decreta-
novo-estado-de-sitio-em-seis-regioes-durante-greve-geral
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-21 10:48:48
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Título: Mike Pompeo é convocado por corte espanhola sobre alegada conspiração 
dos EUA para matar Assange
Descrição: Mike Pompeo, antigo secretário de Estado dos EUA, foi convocado pela 
Corte Nacional da Espanha para testemunhar sobre alegações de que os Estados 
Unidos teriam conspirado \ao mais alto nível\ para assassinar o fundador do 
WikiLeaks, Julian Assange, relatou o The Telegraph.
Url :https://br.sputniknews.com/20220621/mike-pompeo-e-convocado-por-corte-
espanhola-sobre-alegada-conspiracao-dos-eua-para-matar-assange-23208880.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-22 01:51:12
Título: 'História não será reescrita', diz embaixador da Rússia no aniversário 
do ataque nazista à URSS
Descrição: O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, enfatizou a 
necessidade de evitar que a história seja reescrita no 81º aniversário da 
invasão nazista da União Soviética, a maior tragédia da história do país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220622/historia-nao-sera-reescrita-diz-
embaixador-da-russia-no-aniversario-do-ataque-nazista-a-urss-23221415.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 20:17:45
Título: Presidente do Conselho de Ética da Câmara se nega a analisar cassação de
Lira
Descrição: Pedido foi rejeitado de forma unilateral após PSOL protocolar 
representação, colegiado avalia cassação de Glauber Braga
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/presidente-do-conselho-de-etica-
da-camara-se-nega-a-analisar-cassacao-de-lira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 19:59:35
Título: General Villas Bôas sai de cargo no Planalto após dois anos e meio com 
agenda oficial vazia
Descrição: Prática contraria Lei de Conflito de Interesses, que determina 
divulgação de agenda para cargos de direção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/general-villas-boas-sai-de-
cargo-no-planalto-apos-dois-anos-e-meio-com-agenda-oficial-vazia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 17:48:51
Título: Governo quer criar CPI da Petrobras para justificar privatização
Descrição: Investigação sobre empresa deve recomendar sua venda caso seja mesmo 
realizada pelo Congresso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/governo-quer-criar-cpi-da-
petrobras-para-justificar-privatizacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 16:18:21
Título: Chapa Lula-Alckmin quer combater mineração ilegal na Amazônia
Descrição: Proposta está entre diretrizes para programa de governo, eleitores 
poderão apresentar ideias para versão final
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/chapa-lula-alckmin-quer-
combater-mineracao-ilegal-na-amazonia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 15:20:42
Título: Lula diz que Eduardo Suplicy deveria ganhar Prêmio Nobel por atuação no 
combate à fome
Descrição: “Se o Suplicy não fosse brasileiro, ele teria ganhado o Prêmio Nobel 
umas dez vezes\, afirmou Lula, em evento em SP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/lula-diz-que-eduardo-suplicy-
deveria-ganhar-premio-nobel-por-atuacao-no-combate-a-fome
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 13:37:38
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Título: \Não se faz um programa de governo democrático em cima de motociata ou 
jet ski\, diz Alckmin
Descrição: Pré-candidato à vice-presidência na chapa de Lula, ex-governador fez 
críticas ao presidente Jair Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/nao-se-faz-um-programa-de-
governo-democratico-em-cima-de-motociata-ou-jet-ski-diz-alckmin
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 13:27:07
Título: Sociedade civil convoca atos pelo direito ao aborto de menina de 11 anos
vítima de estupro
Descrição: Grávida de 22 semanas, vítima não conseguiu autorização para realizar
a interrupção da gravidez garantida por lei
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/sociedade-civil-convoca-atos-
pelo-direito-ao-aborto-de-menina-de-11-anos-vitima-de-estupro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 11:46:32
Título: Análise | A extradição de Julian Assange
Descrição: Países se ajoelharam perante a insistência do governo norte-
americano, deixando evidente o limite de suas soberanias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/analise-a-extradicao-de-julian-
assange
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-21 08:00:15
Título: Relatórios da Univaja contrariam PF e revelam atuação de saqueadores 
profissionais no Javari
Descrição: Relatos enviados às autoridades desde o ano passado já implicavam \
Pelado\ em esquema de caça e pesca ilegais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/21/relatorios-da-univaja-
contrariam-pf-e-revelam-atuacao-de-saqueadores-profissionais-no-javari
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-22 06:34:48
Título: Manifestante indígena morre em protestos no Equador
Descrição: Atos pedem a redução dos preços dos combustíveis no país
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/manifestante-indigena-morre-em-
protestos-no-equador/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 20:28:05
Título: Senadores dos EUA chegam a acordo sobre projeto de lei bipartidário de 
controle de armas
Descrição: O pacote de reformas ainda é limitado, mas considerado um avanço por 
ser o primeiro controle federal significativo às armas de fogo em uma geração
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/senadores-dos-eua-chegam-a-acordo-
sobre-projeto-de-lei-bipartidario-de-controle-de-armas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 20:04:56
Título: Gabriel Monteiro deve ser indiciado por crime sexual, afirma delegado
Descrição: O vereador responde por supostos crimes de estupro, assédio e de 
manipulação de vídeos nas redes sociais
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/gabriel-monteiro-deve-ser-
indiciado-por-crime-sexual-afirma-delegado/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 20:00:03
Título: Denunciado, procurador municipal espanca brutalmente colega mulher em 
Registro
Descrição: Demétrius Oliveira Macedo, 34 anos, fora denunciado por mau 
comportamento no ambiente de trabalho
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Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/denunciado-procurador-espanca-
brutalmente-colega-mulher-em-registro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 19:47:50
Título: ‘Vergonha!’: Caminhoneiros rejeitam auxílio de 400 reais proposto pelo 
governo e o Centrão
Descrição: O valor sequer enche o tanque de uma caminhonete, quem dirá de um 
caminhão, destaca Wallace Landim, um dos líderes da categoria
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/vergonha-caminhoneiros-rejeitam-
auxilio-de-400-reais-proposto-pelo-governo-e-o-centrao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 19:43:23
Título: Campanha nacional une parlamentares de 13 estados para banir 
reconhecimento facial
Descrição: Entre os motivos destacados estão as falhas da tecnologia para a 
identificação das pessoas, sobretudo da população negra, o que favorece prisões 
injustas
Url :https://www.cartacapital.com.br/tecnologia/campanha-nacional-une-
parlamentares-de-13-estados-para-banir-reconhecimento-facial/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 17:55:26
Título: Indigenista amigo de Bruno teve morte encomendada, afirma dossiê
Descrição: Segundo o documento, a morte do indigenista foi encomendada por causa
de prejuízos causados pelo combate ao mercado ilegal de pescados e caça
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/indigenista-amigo-de-bruno-teve-
morte-encomendada-afirma-dossie/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-21 14:57:33
Título: Líder caminhoneiro se junta a protesto de petroleiros: ‘Bolsonaro mentiu
e não cumpriu sua palavra’
Descrição: Wallace Landim, conhecido como Chorão, esteve no ato da FUP pelo fim 
da PPI e contra a privatização da Petrobras: ‘Chegou a hora de a gente se unir’
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lider-caminhoneiro-une-a-
protesto-petroleiros-bolsonaro-mentiu-e-nao-cumpriu-sua-palavra/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-21 23:06:10
Título: Como professores veem Ratinho Junior no Paraná
Descrição: Cerca de 10 mil professores e funcionários públicos foram às ruas de 
Curitiba para mostrar à sociedade paranaense, nesta terça (21/06), como eles 
veem [confira a foto] o governador cessante Ratinho Junior (PSD). O movimento 
organizado pela APP-Sindicato, que representa cerca de 100 mil trabalhadores na 
educação, marchou do Centro ao Centro Cívico, onde fica ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/como-professores-veem-ratinho-junior-no-
parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-21 18:16:26
Título: Duas novas pesquisas prometem desafiar o Datafolha para presidente
Descrição: ► Datafolha é chamado de DataTucano porque o instituto venceu 
recentemente uma licitação no governo do PSDB Pesquisa PoderData promete colocar
em xeque o Datafolha, que, na quinta-feira (23/06), irá trazer números inéditos 
sobre a disputa para presidente da República. A sondagem do PoderData promete 
ouvir 3 mil eleitores brasileiros, ao custo de R$ 103.715,00, ... Read 
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/duas-novas-pesquisas-prometem-desafiar-o-
datafolha-para-presidente/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-21 17:14:27
Título: Lula diz que a CPI da Petrobras é um absurdo, entenda o contexto da fala
do ex-presidente
Descrição: ► Bolsonaro todo o dia quer jogar a responsabilidade da sua 
incapacidade em cima dos outros, diz ex-presidente O ex-presidente Lula (PT) 
disse nesta terça (21/06), em São Paulo, que a CPI da Petrobras é um absurdo. 
Ele explicou isso no lançamento do plano de governo e a plataforma digital do 
movimento Vamos Juntos Pelo ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-diz-que-a-cpi-da-petrobras-e-um-
absurdo-entenda-o-contexto-da-fala-do-ex-presidente/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-22 00:03:28
Título: Menina de SC: MPF vai apurar conduta do hospital que negou aborto legal
Descrição: Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão afirma que HU deve 
cumprir Código Penal e não norma técnica do Ministério da Saúde.The post Menina 
de SC: MPF vai apurar conduta do hospital que negou aborto legal appeared first 
on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/21/menina-de-sc-mpf-vai-apurar-conduta-do-
hospital-que-negou-aborto-legal/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-21 17:23:52
Título: Menina de SC: desembargadora autoriza saída de abrigo de criança de 11 
anos grávida após estupro
Descrição: Após passar mais de 40 dias mantida em abrigo pela juíza Joana 
Ribeiro Zimmer, a criança poderá voltar para casa com a mãe.The post Menina de 
SC: desembargadora autoriza saída de abrigo de criança de 11 anos grávida após 
estupro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/21/menina-de-sc-desembargadora-saida-de-
abrigo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-21 17:17:34
Título: Menina de SC: Corregedoria vai investigar promotora que induziu criança 
a desistir de aborto
Descrição: A promotora Mirela Dutra Alberton é alvo de uma reclamação 
disciplinar na Corregedoria Nacional do Ministério Público, a CNMP.The post 
Menina de SC: Corregedoria vai investigar promotora que induziu criança a 
desistir de aborto appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/21/menina-gravida-de-sc-corregedoria-
promotora-aborto/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Podcast: como a gestão Bolsonaro esvaziou a Funai
Descrição: Um dossiê de servidores da Funai (Fundação Nacional do Índio) e do 
Instituto de Estudos Socioeconômicos deu uma panorama das políticas indigenistas
sob o governo de Jair Bolsonaro (PL). São centenas de processos de demarcação 
parados enquanto o órgão é esvaziado ?com cortes de orçamento, falta de pessoal 
e tentativas de intimidação contra servidores e lideranças indígenas.Leia mais 
(06/22/2022 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/06/podcast-como-a-gestao-bolsonaro-esvaziou-a-funai.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Equipe de Lula planeja reforçar segurança após sustos na pré-campanha
Descrição: O comando da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) discutiu, nesta terça-feira (21), reforço das medidas de segurança do 
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candidato em ambientes fechados, após dois sustos em pouco mais de um mês.Leia 
mais (06/22/2022 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/equipe-de-lula-planeja-reforcar-seguranca-apos-sustos-na-pre-
campanha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-21 00:00:00
Título: Mais de 350 juízes receberam acima de R$ 100 mil em ao menos um mês 
deste ano
Descrição: Pelo menos 353 juízes receberam mais de R$ 100 mil em pelo menos um 
mês ao longo de 2022.Leia mais (06/21/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/mais-de-350-juizes-receberam-acima-de-r-100-mil-em-ao-menos-
um-mes-deste-ano.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-21 00:00:00
Título: Alckmin evita falar em reverter venda da Eletrobras e prioriza regulação
Descrição: Em processo de imersão no universo esquerdista, Geraldo Alckmin (PSB)
reuniu-se no início do mês com o presidente do Sindicato dos Eletricitários do 
Estado de São Paulo, Eduardo Annunciato, o Chicão, para discutir a privatização 
da Eletrobras, uma das principais realizações do governo de Jair Bolsonaro 
(PL).Leia mais (06/21/2022 - 22h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/alckmin-evita-falar-em-reverter-venda-da-eletrobras-
e-prioriza-regulacao.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-22 06:23:21
Título: Ataque russo elimina até 500 soldados e equipamentos militares da 
Ucrânia
Descrição: A Força Aeroespacial russa eliminou até 500 soldados e 59 brigadas 
com equipamentos militares ucranianos nas instalações do estaleiro Okean, em 
Nikolaev, informou o MD russo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220622/ataque-russo-elimina-ate-500-soldados-
e-equipamentos-militares-da-ucrania-23223911.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-21 22:48:30
Título: Mais de 2 milhões de pessoas foram retiradas de Donbass, na Ucrânia, 
para a Rússia
Descrição: Mais de 2 milhões de pessoas foram evacuadas para a Rússia de áreas 
perigosas das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL) e Ucrânia 
desde o início da operação militar especial de Moscou, disse o coronel-general 
Mikhail Mizintsev, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da 
Rússia, nesta terça-feira (21).
Url :https://br.sputniknews.com/20220621/mais-de-2-milhoes-de-pessoas-foram-
retiradas-de-donbass-na-ucrania-para-a-russia-23220509.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-21 14:08:38
Título: Haverá 'banho de sangue' no Equador se Lasso não cumprir exigências de 
indígenas, diz ex-chanceler
Descrição: O ex-chanceler equatoriano Ricardo Patiño afirmou nesta terça-feira 
(21) que haverá um \banho de sangue\ no Equador se o presidente, Guillermo 
Lasso, não atender às demandas dos povos indígenas e decidir não renunciar ao 
cargo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220621/havera-banho-de-sangue-no-equador-se-
lasso-nao-cumprir-exigencias-de-indigenas-diz-ex-chanceler-23213833.html
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-21 13:40:59
Título: Inteligência do Irã prende 3 agentes da Mossad que tinham planos de 
assassinar cientistas iranianos 
Descrição: Agentes israelenses estavam em território persa para coletar 
informações e documentos confidenciais além de terem planos para assassinar 
cientistas nucleares.
Url :https://br.sputniknews.com/20220621/inteligencia-do-ira-prende-3-agentes-
da-mossad-que-tinham-planos-de-assassinar-cientistas-iranianos-23213665.html
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-22 09:00:00
Título: “A gente precisa do Estado presente na região”, diz procurador jurídico 
da Univaja
Descrição: Eliesio Marubo relembra as primeiros 24h do desaparecimento de Bruno 
Pereira e Dom Phillips e conta o que fará em Brasília a partir de hoje para 
cobrar os três poderes
Url :https://apublica.org/2022/06/a-gente-precisa-do-estado-presente-na-regiao-
diz-procurador-juridico-da-univaja/
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-21 17:50:00
Título: A cidade adotada por Bruno na Amazônia reflete sua perda
Descrição: O caldo de mocotó e o Sport, o cacique irmão na defesa do Javari: as 
memórias que Bruno deixou em Atalaia, além de uma casinha branca e uma pequena 
biblioteca
Url :https://apublica.org/2022/06/a-cidade-adotada-por-bruno-na-amazonia-
reflete-sua-perda/
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-21 14:50:00
Título: “Vagões, disciplinas, travessias, salveiros”: como tráfico se estruturou
na Cracolândia
Descrição: A investigação da Polícia Civil de São Paulo que mapeou a 
movimentação do fluxo, após quase um ano nas ruas, Operação Caronte prendeu mais
de cem pessoas
Url :https://apublica.org/2022/06/vagoes-disciplinas-travessias-salveiros-como-
trafico-se-estruturou-na-cracolandia/
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