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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-22
Título: Ministro por quem Bolsonaro ‘botava a cara no fogo’ é preso pela Polícia Federal
Descrição: Após a Polícia Federal (PF) prender o ex-ministro da Educação Milton 
Ribeiro, nesta quarta-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que ele
deve responder pelos seus atos. O pastor Gilmar Santos também foi preso 
preventivamente na manhã de hoje e a PF cumpre mandado de prisão nos endereços 
do pastor Arilton Moura. "Ele que responda pelos atos dele", disse o presidente 
nesta quarta, em entrevista à rádio Itatiaia de Minas Gerais. "Se a PF prendeu, 
tem um motivo", acrescentou, aparentemente concordando com o óbvio: em seu 
governo tem sim corrupção, ao contrário do que costuma afirmar. "Se tiver algo 
de errado, ele vai responder. Se tiver. Se for inocente, sem problema; se for 
culpado, vai pagar", completou Bolsonaro. Em março, quando vazou um áudio 
revelando que o governo federal priorizava a liberação de recursos do Ministério
da Educação (MEC) a prefeituras indicadas pelos pastores-lobistas Gilmar Santos 
e Arilton Moura Correia, Bolsonaro disse que botava a cara no fogo pelo 
ministro, que é evangélico e pastor.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ministro-por-quem-bolsonaro-botava-a-cara-
no-fogo-e-preso-pela-policia-federal-c6bd 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-22
Título: A responsabilidade direta de Bolsonaro na roubalheira “em nome de deus”
Descrição: "Desta vez, sem a decretação de sigilo de 100 anos para abafar mais 
este escândalo de corrupção, o governo militar ficou nu", diz Jeferson Miola. O 
ministério bolsonarista da Educação [MEC] é palco de vários escândalos de 
corrupção, em regra abafados, como ocorre em outros ministérios e órgãos do 
governo militar, inclusive nas Forças Armadas. Antes do esquema de corrupção de 
pastores que controlavam a agenda e os repasses de verbas públicas, outros 
escândalos do MEC ficaram conhecidos, como, pelo menos [1] a fraude milionária 
com gráficas para impressão das provas do ENEM; [2] a licitação fraudulenta de 
R$ 3 bilhões para compra de computadores para escolas públicas, por meio da qual
255 estudantes de uma determinada escola receberiam 30 mil laptops, uma média de
117,6 laptops por aluno; e [3] a licitação, também fraudulenta, com 
superfaturamento de R$ 700 milhões para a compra de ônibus escolares.
Url : https://www.brasil247.com/blog/a-responsabilidade-direta-de-bolsonaro-na-
roubalheira-em-nome-de-deus 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Corrupção bolsonarista, capítulo 3
Descrição: Todo governo corrupto pede ignorância, produz ignorância e depende da
ignorância. Não há maior aliado da corrupção do que a ignorância. Não só a 
cultural e voluntária, efeito de falta de oportunidade educacional e do 
desinteresse pelo mundo e pelo outro. Mas também da institucionalmente 
forjada.Leia mais (06/22/2022 - 19h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2022/06/corrupcao-bolsonarista-capitulo-
3.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Ex-assessor do MEC ligado a pastores também é preso em operação que 
atingiu Milton Ribeiro
Descrição: Entre os presos na operação da Polícia Federal que atingiu o ex-
ministro Milton Ribeiro está Luciano de Freitas Musse, um advogado ligado aos 
pastores e que trabalhou no MEC (Ministério da Educação) durante 11 meses.Leia 
mais (06/22/2022 - 16h03)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/ex-assessor-do-mec-ligado-a-pastores-tambem-e-preso-em-
operacao-que-atingiu-milton-ribeiro.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 15:56:53
Título: Especialistas da ONU recomendam ao Senado rejeição do Pacote do Veneno 
Descrição: Representantes da organização ficaram alarmados com PL que permite 
uso de pesticidas cancerígenos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/especialistas-da-onu-recomendam-
ao-senado-rejeicao-do-pacote-do-veneno

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-22 12:33:46
Título: Relatores da ONU pedem que Brasil não aprove 'PL do Veneno'
Descrição: Relatores da Organização das Nações Unidas (ONU) emitiram um apelo 
para que o Senado brasileiro rejeite o Projeto de Lei (PL) 6299/2002, também 
conhecido como \PL do Veneno\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220622/relatores-da-onu-pedem-que-brasil-nao-
aprove-pacote-do-veneno-23234454.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Na Amazônia, a devastação como projeto
Descrição: O assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips escancarou o 
enraizamento do crime na região amazônica. Maior responsável pela devastação 
ambiental, a delinquência impune é ameaça perene à sobrevivência das comunidades
indígenas, além de ser causa primeira da degradação moral dos moradores que 
alicia.A crise não é nova. O que transbordou dos limites conhecidos foi a 
perversa proeza deste governo amigo do ilícito e aliado dos grupos mais 
atrasados do agronegócio em incentivar o descumprimento da lei, ao se dedicar a 
destruir os instrumentos de defesa da floresta e de seus habitantes: da Funai ao
Ibama, do monitoramento por satélite ao Código Florestal, da demarcação de 
terras indígenas ao Conselho da Amazônia Legal.Leia mais (06/22/2022 - 15h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2022/06/na-amazonia-a-devastacao-como-
projeto.shtml

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-22
Título: Vitória popular contra a Usina Termelétrica Nova Seival no RS
Descrição: Em julgamento realizado nesta terça-feira (21), pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (TRF4), por maioria os desembargadores da 3ª 
Turma, negaram os pedidos feitos ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), das empresas Copelmi e Energias de 
Campanha, a fim de manter suspenso o processo de licenciamento da Usina 
Termelétrica (UTE) Nova Seival, projetada para construção entre as cidades 
gaúchas de Candiota e Hulha Negra, por essas empresas. A sessão contou com dois 
votos favoráveis contra um, o que foi considerado uma grande vitória para 
movimentos sociais e entidades defensoras ambientais na Ação Civil Pública. Cujo
objetivo é evitar a construção da maior termelétrica a carvão mineral do Rio 
Grande do Sul, em uma região que já sofre com a estiagem e os efeitos das 
mudanças climáticas.
Url : https://mst.org.br/2022/06/22/vitoria-popular-contra-a-usina-termeletrica-
nova-seival-no-rs/ 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-22
Título: Noruega se diz pronta para repasses ao Fundo Amazônia, mas sem Bolsonaro
Descrição:  Em entrevista à agência Reuters nesta quarta-feira (22), o ministro 
do Meio Ambiente e Clima da Noruega, Espen Barth Eide, afirmou que o seu país 
está pronto para retomar os pagamentos ao Fundo Amazônia, caso o presidente Jair
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Bolsonaro seja, de fato, derrotado nas próximas eleições, como indicam 
as pesquisas de opinião. “Se for como mostram as pesquisas e houver uma mudança 
(de governo) no Brasil, temos grandes esperanças de que possamos retomar 
rapidamente uma parceria boa e ativa”, disse o ministro. Ele também acenou 
indiretamente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal candidato de
oposição à sucessão de Bolsonaro
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/06/noruega-se-diz-pronta-
para-repasses-ao-fundo-amazonia-mas-sem-bolsonaro/ 

Fonte: Poder360
Título: Weber cobra PGR sobre inquérito de vacina contra Bolsonaro
Descrição: Ação aponta possível prevaricação do presidente e de Queiroga na 
imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a covid
Url :https://www.poder360.com.br/saude/weber-cobra-pgr-sobre-inquerito-de-
vacina-contra-bolsonaro/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-22
Título: Campanhas salariais: reajustes perdem da inflação em 45% dos acordos do ano
Descrição: A inflação elevada continua a atingir as campanhas salariais e os 
reajustes, conforme novo balanço divulgado pelo Dieese. Agora, de janeiro a 
maio, a proporção de reajustes menores do que o INPC-IBGE subiu quatro pontos e 
atingiu 44,7% do total. Outros 32,9% dos acordos equivaleram à variação do INPC,
índice usado como referência nas negociações trabalhistas. E apenas 22,4% 
tiveram ganho real. Assim, a variação média dos reajustes é de -0,78%.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/campanhas-salariais-reajustes-perdem-da-
inflacao-em-45-dos-acordos-do-ano-aec9 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 18:11:54
Título: Extradição de Assange para os EUA é \recado\ para o jornalismo 
investigativo, diz advogada
Descrição: Reino Unido autorizou na sexta (17) envio de jornalista do WikiLeaks 
para os EUA, luta agora é para reverter a decisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/extradicao-de-assange-para-os-
eua-e-recado-para-o-jornalismo-investigativo-diz-advogada
 
Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-22
Título: Organizações sociais realizam evento na ONU pela liberdade de Julian 
Assange
Descrição: Organizações nacionais e internacionais se reunirão durante a 50º 
Sessão Ordinária do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, na próxima 
quinta-feira (23/06), em oposição à extradição do fundador de Wikileaks, Julian 
Assange, aos Estados Unidos.
Evento “O caso Assange: solidariedade internacional e as sérias violações e 
precedentes para a liberdade de imprensa” conta a participação da esposa do 
jornalista, Stella Assange, e de sua advogada, Jennifer Robinson.
Incluindo a presença de outras personalidades, como o jornalista e membro da 
Assembleia Internacional dos Povos Vijay Prashad. A reunião será transmitida ao 
vivo, em inglês e português, a partir das 9h30 (horário de Brasília).
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/75214/organizacoes-
sociais-realizam-evento-na-onu-pela-liberdade-de-julian-assange 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-22
Título: Morre Danuza Leão, escritora, jornalista e ex-modelo
Descrição: A ex-modelo, jornalista e escritora Danuza Leão, uma das 
personalidades mais importantes da sociedade e da cultura carioca do século 20, 
morreu nesta quarta-feira (22), aos 88 anos, no Rio. Danuza foi uma cronista 
célebre e polêmica. Ela lançou best-sellers como "Na sala com Danuza" e "Quase 
tudo", a autobiografia na qual narra uma vida intensa e marcada também por 
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casamentos com figuras também centrais em sua época, como os jornalistas Samuel 
Wainer, com quem teve três filhos, Antônio Maria e Renato Machado.
Url : https://www.brasil247.com/geral/morre-danuza-leao-escritora-jornalista-e-
ex-modelo 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 16:45:18
Título: Racismo: Câmara de Curitiba confirma cassação do vereador petista Renato
Freitas 
Descrição: Segundo turno de votação aconteceu nesta quarta (22), sanção tem 
efeito imediato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/racismo-camara-de-curitiba-
confirma-cassacao-do-vereador-renato-freitas-pt

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-22
Título: Renato Freitas entra na Justiça para anular cassação
Descrição: A defesa de Renato Freitas entrou na Justiça com um recurso para 
reverter a cassação de seu mandato. A Câmara Municipal de Curitiba votou contra 
o vereador nesta quarta (22) por “procedimento incompatível com o decoro 
parlamentar”. 25 parlamentares votaram a favor e apenas cinco contra.
Guilherme Gonçalves, um dos advogados do petista, afirmou que um mandado de 
segurança já foi impetrado. “Vamos aguardar até amanhã (23) ou sexta-feira (24).
Acreditamos, com muita convicção, que vai sair a liminar para suspender essa 
sessão”, aponta. Ele ainda diz que a decisão é “completamente ilegal” porque a 
casa legislativa violou dispositivos constitucionais e entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF). O advogado diz que a data de uma sessão tem que esperar 
um ou dois dias úteis depois da convocação. “Como a decisão saiu na tarde da 
segunda-feira (20) e o presidente da Câmara tentou convocar isso por volta das 
15h30, 15h40, 16 horas, o prazo de um dia útil, como dizem três ou quatro 
dispositivos, deveria ser a terça-feira (21). Então, qualquer tipo de coisa só 
poderia se iniciar a partir da quarta-feira (22)”, argumenta.
Renato Freitas foi alvo da Câmara Municipal por ter participado de protesto em 
fevereiro desse ano na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em fevereiro 
desse ano. O ato ocorreu em repúdio ao assassinato do congolês Moïse Kabagambe.
Url :  https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/renato-freitas-entra-
na-justica-para-anular-cassacao/ 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-22
Título: Renato Freitas sobre cassação em 1ª votação: “Perseguição política e 
racismo”
Descrição: “Tudo isso foi gerado pela manifestação feita por nós, pretos, em uma
igreja conhecida por ser a Igreja dos Pretos, construída por pessoas pretas 
escravizadas para que elas pudessem professar a sua fé. Manifestação que foi 
realizada por conta do assassinato brutal de Moïse e Durval no Rio de Janeiro”, 
relembrou Freitas.“Agradeço todas as mensagens de apoio que estou recebendo. 
Agradeço, também, às vereadoras e vereadores que evidenciaram as irregularidades
cometidas pelo presidente da Casa, Tico Kuzma, na sessão ilegal realizada nesta 
terça-feira”, acrescentou.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/22/renato-freitas-sobre-
cassao-em-1-votao-perseguio-politica-racismo-119111.html 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-22 16:14:47
Título: Menina de SC: MPF recomenda que hospital da UFSC faça o aborto na 
criança de 11 anos estuprada
Descrição: Ministério Público Federal também recomenda que aborto legal seja 
realizado sem limites de semanas no HU.The post Menina de SC: MPF recomenda que 
hospital da UFSC faça o aborto na criança de 11 anos estuprada appeared first on
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/22/aborto-menina-de-sc-mpf-hospital-da-
ufsc/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 15:15:05
Título: Acesso a armas e munições por PMs da reserva pode beneficiar a milícia 
no Rio de Janeiro
Descrição: Oficiais da reserva retirem pistola, carregadores e munições nas 
corporações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/acesso-a-armas-e-municoes-por-
pms-da-reserva-pode-beneficiar-a-milicia-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 15:03:34
Título: Leonardo Boff e Otto participam da 19ª Jornada de Agroecologia em 
Curitiba
Descrição: Evento começa nesta quarta (22) e vai reunir cerca de 60 produtores 
agroecológicos, orgânicos e da economia solidária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/leonardo-boff-e-otto-participam-
da-19-jornada-de-agroecologia-em-curitiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 14:39:09
Título: Mobilização nacional em Territórios Indígenas pede retomada do 
julgamento do Marco Temporal
Descrição: Caso voltaria a ser discutido nesta quinta (23) no Supremo Tribunal 
Federal, mas foi retirado da pauta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/mobilizacao-nacional-em-
territorios-indigenas-pede-retomada-do-julgamento-do-marco-temporal

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 07:03:53
Título: Recessão à vista: os EUA estão à beira da crise econômica – e vão nos 
levar junto
Descrição: País imprimiu dinheiro demais na pandemia, Brasil deve vender menos 
ao nosso 2º maior comprador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/recessao-a-vista-os-eua-estao-a-
beira-da-crise-economica-e-vao-nos-levar-junto
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-22 17:43:29
Título: Maduro e Petro conversam para normalizar fronteira entre Colômbia e 
Venezuela
Descrição: A fronteira Colômbia-Venezuela, que era a mais movimentada da América
Latina, fechou em 2019 após o rompimento das relações
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/maduro-e-petro-conversam-para-
normalizar-fronteira-entre-colombia-e-venezuela/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 13:29:16
Título: Após 9 dias de greve geral, presidente do Equador aceita diálogo com 
movimento indígena
Descrição: Negociações entre Executivo e setores populares serão mediadas por 
comissão independente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/apos-9-dias-de-greve-geral-
presidente-do-equador-aceita-dialogo-com-movimento-indigena
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-22 13:36:20
Título: Jornalista brasileiro vai a Donbass e relata: 'População observa forças 
russas como libertadoras'
Descrição: Eduardo Vasco, jornalista brasileiro que foi à região, contou à 
Sputnik Brasil o que viu e ouviu da população e de militares que estão em 
cidades da RPL. Para Vasco, ficou claro que o que é noticiado pela grande mídia,
é bastante distinto do que se encontra na realidade local.
Url :https://br.sputniknews.com/20220622/jornalista-brasileiro-vai-a-donbass-e-
relata-populacao-observa-forcas-russas-como-libertadoras-23233091.html
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-22 08:11:43
Título: Lula dispara e abre 17 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no 2º turno, 
diz PoderData
Descrição: Pesquisa mostra petista em empate técnico com a soma dos outros 
candidatos, o que pode levar à vitória no 1º turno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/22/lula-dispara-e-abre-17-pontos-
de-vantagem-sobre-bolsonaro-no-2-turno-diz-poderdata

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-22 20:39:34
Título: Pacheco diz que proximidade da eleição prejudica a CPI do MEC
Descrição: Parlamentares se mobilizam para instaurar investigação sobre 
escândalo de corrupção que envolve pastores evangélicos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pacheco-diz-que-proximidade-da-
eleicao-prejudica-a-cpi-do-mec/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-22 19:05:37
Título: Após prisão de Ribeiro, PT protocola notícia-crime contra Bolsonaro no 
STF
Descrição: Na ação, partido diz que presidente 'tinha total controle e dominava 
toda a empreitada delituosa' no Ministério da Educação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-prisao-de-ribeiro-pt-
protocola-noticia-crime-contra-bolsonaro-no-stf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-22 18:46:39
Título: Justiça decreta prisão preventiva contra agressor de procuradora em 
Registro (SP)
Descrição: O pedido de prisão havia sido apresentado nesta quarta-feira 22 pela 
Polícia Civil
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/justica-decreta-prisao-preventiva-
contra-agressor-de-procuradora-em-registro-sp/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-22 17:23:12
Título: CPI do MEC fica a uma assinatura de ser protocolada após prisão de 
Milton Ribeiro
Descrição: Autor do pedido é o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-do-mec-fica-a-uma-assinatura-
de-ser-protocolada-apos-prisao-de-milton-ribeiro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-22 16:46:06
Título: Barroso reitera confiabilidade das urnas e critica ataques ao sistema: 
‘Estratégia lamentável’
Descrição: O magistrado destacou a 'grande segurança', mesmo diante uma 
tentativa de derrubar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/barroso-reitera-
confiabilidade-das-urnas-e-critica-ataques-ao-sistema-estrategia-lamentavel/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-22 16:12:55
Título: Família de Maxciel fez investigação própria do caso mas nunca recebeu 
resposta da PF
Descrição: Parentes criticam investigação do homicídio do ex-servidor da Funai e
esperam elucidação do caso após a repercussão do assassinato de Bruno e Dom
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/familia-de-maxciel-fez-
investigacao-propria-do-caso-mas-nunca-recebeu-resposta-da-pf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-22 16:02:47
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Título: 7ª edição do Salão do Livro Político debate a democracia na América 
Latina
Descrição: O retorno do evento ao formato presencial tem como destaque a 
participação da ex-presidenta Dilma Rousseff, do ex-vice-presidente da Bolívia, 
Álvaro García Linera e da líder indígena Sonia Guajajara
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/7a-edicao-do-salao-do-livro-
politico-debate-a-democracia-na-america-latina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-22 23:59:55
Título: Zeca Dirceu: Má condução do governo federal disparou preço dos 
combustíveis
Descrição: O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) defendeu que a má condução do 
governo federal sobre a Petrobras foi responsável pela elevação do preço dos 
combustíveis. Ele ainda criticou as recentes falas do presidente cessante Jair 
Bolsonaro (PL), que tenta culpar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), cobrado pelos estados, como responsável pela ... Read 
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/zeca-dirceu-ma-conducao-do-governo-federal-
disparou-preco-dos-combustiveis/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-22 23:20:23
Título: No Paraná, apoiadores de Bolsonaro e Moro se engalfinham pelo comando do
União Brasil
Descrição: O bicho está pegando no União Brasil, seção do Paraná, onde 
apoiadores do presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) se engalfinham com os 
seguidores do ex-juiz Sergio Moro (União). O convívio entre eles na agremiação é
mais tensa que a vizinhança entre árabes e judeus na Faixa de Gaza. Dito isso, 
enquanto Moro tenta convencer a ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/no-parana-apoiadores-de-bolsonaro-e-moro-
se-engalfinham-pelo-comando-do-uniao-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-22 19:56:34
Título: Análise: Ódio racial é o motivo para cassar vereador negro Renato 
Freitas
Descrição: Por Milton Alves* A maioria branca e racista da Câmara Municipal de 
Curitiba, em rápida e atropelada sessão especial no dia de ontem (21), votou 
para cassar o mandato do vereador negro Renato Freitas (PT). Foram 25 votos 
favoráveis à cassação, apenas 7 votos contrários e uma abstenção. Os vereadores 
negros que integram o parlamento ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/analise-odio-racial-e-o-motivo-para-cassar-
vereador-negro-renato-freitas/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-22 22:42:28
Título: Caso Dom Phillips e Bruno Pereira: investigação segue e PF devolverá 
corpos às famílias
Descrição: Perícia de restos mortais encontrados no Vale do Javari são 
concluídas e confirmam a identidade de ambos
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61711783?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-23 00:00:00
Título: Podcast: A prisão de Milton Ribeiro e a investigação do balcão de 
negócios do MEC
Descrição: O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso nesta quarta (22) 
em uma operação que investiga o escândalo do balcão de negócios do MEC 
(Ministério da Educação). Também foram presos os pastores Gilmar dos Santos e 
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Arilton Moura, suspeitos de intermediar a distribuição de recursos do FNDE 
(Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação) mesmo sem ter cargos no governo.
?Leia mais (06/23/2022 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/06/podcast-a-prisao-de-milton-ribeiro-e-a-investigacao-do-
balcao-de-negocios-do-mec.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Atividades de Bruno Pereira e Dom Phillips eram legais, ao contrário do 
que diz post
Descrição: É enganosa a publicação que afirma que Bruno Pereira e Dom Phillips, 
cujos assassinatos foram confirmados pela Polícia Federal em 17 e 18 de junho, 
realizavam atividades extremistas e ilegais na Amazônia. Pereira foi à região, 
com autorização, para participar de reuniões em aldeias na área da calha do rio 
Curuçá, enquanto Phillips estava escrevendo sobre uma equipe de vigilância 
criada pelos povos originários para documentar e denunciar as invasões e crimes 
em seu território. A atuação do jornalista, no entanto, foi fora da área 
indígena.Leia mais (06/22/2022 - 20h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/atividades-de-bruno-pereira-e-dom-phillips-eram-legais-ao-
contrario-do-que-diz-post.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: PF alega risco e questões financeiras, e Milton Ribeiro não será 
transferido a Brasília
Descrição: Após a Polícia Federal alegar risco de segurança e restrições 
orçamentárias, a Justiça Federal permitiu que o ex-ministro Milton Ribeiro fique
em São Paulo e participe da audiência de custódia nesta quinta (23) por meio de 
videoconferência.Leia mais (06/22/2022 - 19h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/pf-alega-risco-e-questoes-financeiras-e-milton-ribeiro-nao-
sera-transferido-a-brasilia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: PF conclui perícia e diz que corpos de Dom e Bruno serão entregues às 
famílias
Descrição: A Polícia Federal informou nesta quarta-feira (22) que concluiu a 
perícia de genética forense e que os corpos do indigenista Bruno Pereira e do 
jornalista britânico Dom Phillips serão liberados para as famílias nesta quinta 
(23).Leia mais (06/22/2022 - 19h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/pf-conclui-pericia-e-diz-que-corpos-de-dom-e-bruno-serao-
entregues-as-familias.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Prisão de ex-ministro é grave, mas eleição prejudica CPI, diz Pacheco
Descrição: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a 
prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro é \grave\ e que o governo 
Bolsonaro precisa dar explicações, sobretudo a atual gestão da pasta.Leia mais 
(06/22/2022 - 18h52)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/prisao-de-ex-ministro-e-grave-mas-eleicao-prejudica-cpi-diz-
pacheco.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Denunciado em caso da rachadinha é eleito conselheiro do Tribunal de 
Contas no RJ
Descrição: Denunciado no caso das \rachadinhas\, o deputado estadual Márcio 
Pacheco (PSC) foi eleito nesta quarta-feira (22) conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro.Leia mais (06/22/2022 - 17h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/denunciado-em-caso-da-rachadinha-e-eleito-conselheiro-do-
tribunal-de-contas-no-rj.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Alckmin e Haddad visitarão assentamentos do MST em agenda conjunta
Descrição: O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e o ex-
governador Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice de Lula (PT), devem 
realizar na sexta-feira (24) a primeira atividade conjunta de pré-campanha.Leia 
mais (06/22/2022 - 16h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/alckmin-e-haddad-visitarao-assentamentos-do-
mst-em-agenda-conjunta.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Campanha de Bolsonaro vive pior momento com prisão de ex-ministro, dizem
aliados
Descrição: Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) avaliam que a prisão do ex-
ministro Milton Ribeiro (Educação), nesta quarta-feira (22), coroa o pior 
momento da campanha eleitoral do mandatário, que aparece em segundo lugar nas 
pesquisas, distante do líder Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Leia mais 
(06/22/2022 - 12h13)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/campanha-de-bolsonaro-atinge-pior-momento-com-prisao-de-ex-
ministro-dizem-aliados.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Bolsonaro foi fiador de contrato político com pastores no MEC
Descrição: Jair Bolsonaro não instalou por acaso um pastor no comando do 
Ministério da Educação em seu segundo ano de governo. O presidente ofereceu a 
grupos religiosos um palanque ideológico e influência sobre operações 
milionárias com dinheiro público. Em troca, poderia reforçar suas conexões com o
segmento evangélico e aproveitar os benefícios políticos dessa relação.Leia mais
(06/22/2022 - 12h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/06/bolsonaro-foi-fiador-de-contrato-politico-
com-pastores-no-mec.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-22 00:00:00
Título: Plataformas de internet estão destruindo a democracia, diz Nobel da Paz
Descrição: As plataformas de internet acabaram com a realidade compartilhada e 
estão destruindo a democracia, alerta a jornalista filipina Maria Ressa, 
vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2021. Cofundadora do site Rappler, ela é 
alvo de diversos processos e chegou a ser presa em 2019 pelo governo de Rodrigo 
Duterte após uma reportagem.Leia mais (06/22/2022 - 11h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/plataformas-de-internet-estao-destruindo-a-democracia-diz-
nobel-da-paz.shtml
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-23 00:14:00
Título: Congresso recebe projeção e iluminação azul pelo Dia Mundial do 
Refugiado
Descrição: Neste ano, o foco da ação é “Seja quem for, seja quando for, seja 
onde for: todas as pessoas têm direito a buscar proteção”
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/889067-congresso-recebe-projecao-e-
iluminacao-azul-pelo-dia-mundial-do-refugiado/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-06-22 23:31:14
Título: Milton Ribeiro vendeu carro a pastor um mês antes de escândalo
Descrição: Um mês antes do surgimento das primeiras denúncias de tráfico de 
influência por parte do ex-ministro da educação Milton Ribeiro para favorecer 
prefeitos aliados de pastores evangélicos com livre acesso ao seu gabinete, um 
registro de cartório em Santos (SP) indica a venda de um veículo do ex-ministro 
ao pastor Arilton Moura, um dos envolvidos [ ]The post Milton Ribeiro vendeu 
carro a pastor um mês antes de escândalo appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/milton-ribeiro-vendeu-
carro-a-pastor-um-mes-antes-de-escandalo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-22 08:53:50
Título: Evitar conflito direto entre países nucleares é prioridade absoluta da 
Rússia, diz Ryabkov
Descrição: A prioridade absoluta da Federação da Rússia, tomando em conta os 
riscos de escalada da crise ucraniana e da imprevisibilidade geral da situação 
mundial, é evitar o conflito direto entre as potências nucleares, afirma o vice-
chanceler russo Sergei Ryabkov.
Url :https://br.sputniknews.com/20220622/evitar-conflito-direto-entre-paises-
nucleares-e-prioridade-absoluta-da-russia-diz-ryabkov-23226873.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: Global Times - China
Data: 2022-06-23
Título: Como a China enfrenta breves problemas, os EUA anunciam dor a longo 
prazo: editorial do Global Times
Descrição: Bloomberg informou recentemente que 19 das 20 empresas de fabricação 
de chips que mais cresceram nos últimos quatro trimestres são da China 
Continental. Esta é uma manifestação da expansão da fabricação e fornecimento de
chips no continente. A indústria de chips é amplamente conhecida como o alvo 
central da guerra comercial dos EUA e da guerra científica e tecnológica contra 
a China, e é também a área chave na qual a indústria chinesa tem sido 
severamente constrangida. Mas após uma luta árdua nos últimos anos, em vez de 
ser derrotado pelos EUA, começou a florescer. ...Em contraste, os EUA nos 
últimos anos não alcançaram seu objetivo de estrangular a economia chinesa, nem 
colheram os benefícios esperados pelos iniciadores da guerra comercial. Pelo 
contrário, a economia americana está começando uma dor de longo prazo: a 
inflação mais severa em 40 anos aumentou muito o custo de vida para os 
americanos comuns. Até 2021, as montadoras americanas reduziram a produção em 7 
milhões de veículos devido à escassez de chips, elevando o preço dos carros 
novos em 8% e o dos carros usados em mais de 40%. Voltando no tempo, 
encontraremos uma razão importante para o cenário: a violação da lei por 
Washington e a interferência forçada no intercâmbio econômico e comercial China-
EUA por meios políticos.
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Url : https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268825.shtml 
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