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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Caso Milton Ribeiro é expressão genuína do bolsonarismo
Descrição: Corrupção e nepotismo estão presentes em todas as esferas do 
bolsonarismo, inclusive no círculo íntimo do presidente. Prisão do ex-ministro 
só surpreende por ser a primeira. Bolsonaro e aliados pensam estar acima da lei.
Url :https://www.dw.com/pt-br/caso-milton-ribeiro-é-expressão-genuína-do-
bolsonarismo/a-62238201?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 14:07:10
Título: Juiz determina revogação da prisão de Milton Ribeiro e pastores Gilmar 
Santos e Arilton Moura
Descrição: Os três haviam sido presos preventivamente na manhã desta quarta-
feira (22)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/juiz-determina-revogacao-da-
prisao-de-milton-ribeiro-e-pastores-gilmar-santos-e-arilton-moura

Fonte: Congresso em Foco
Título: Juiz que libertou Milton Ribeiro é preferido de Bolsonaro ao STJ
Descrição: O desembargador Ney Bello, responsável pela decisão judicial que 
revogou a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, é o preferido entre 
os quatro nomes indicados ao presidente Jair Bolsonaro para assumir uma das duas
cadeiras vacantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ),  última instância 
judicial antes do Supremo Tribunal Federal. Ao longo de sua [ ]The post Juiz que
libertou Milton Ribeiro é preferido de Bolsonaro ao STJ appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/juiz-que-libertou-milton-
ribeiro-e-preferido-de-bolsonaro-ao-stj/

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-23
Título: Delegado aponta 'interferência' no caso Milton Ribeiro, e PF manda abrir
apuração interna
Descrição: Preso, ex-ministro da Educação teve 'honraria', disse delegado. Por 
ordem judicial, Milton Ribeiro deveria ter sido transferido para Brasília, mas 
permaneceu em SP até conseguir ser solto.
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/06/23/delegado-aponta-
interferencia-no-caso-milton-ribeiro-e-pf-manda-abrir-apuracao-interna.ghtml 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-23
Título: 16 escândalos de corrupção do governo Bolsonaro
Descrição: Apesar do discurso de que sua gestão está imune a atos ilegais, o 
governo federal acumula uma série de escândalos que envolvem propinas e 
favorecimento em licitações. 1 - Bolsolão do MEC; 2 - Esquema dos tratores; 3 - 
Orçamento secreto; 4 - Bolsolão do Busão; 5 - Escândalo do asfalto; 6 - Queiroz 
e os cheques de Michelle Bolsonaro; 7 - Rachadinha da família Bolsonaro; 8 - 
Caso Wal do Açaí; 9 - Governo Bolsonaro gasta R$ 15 milhões com leite 
condensado; 10 - Escândalo da Covaxin; 11 - Cartão corporativo; 12 - Mansões da 
Família Bolsonaro; 13 - O "escritório do crime" e Adriano da Nóbrega; 14 - 
Viagra nas Forças Armadas; 15 - As próteses penianas; 16 - Propina na Secom
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/23/16-escndalos-de-corrupo-do-
governo-bolsonaro-119158.html 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-23
Título: Bolsonaro nega corrupção no governo pela 209ª vez, mesmo com prisão de ex-ministro
Descrição: De acordo com o site Aos Fatos, que checa as falas do presidente, 
essa é a alegação falsa mais repetida por Bolsonaro. Ele já disse ao menos 209 
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vezes, desde 2019, que em seu governo não tem corrupção. De acordo com o site, 
só na segunda metade de outubro de 2020, a declaração falsa foi repetida nove 
vezes. No dia 14 daquele mês, o então vice-líder do governo no Senado, Chico 
Rodrigues (União-RR), foi flagrado com cerca de R$ 30 mil na cueca em operação 
da PF que apurava desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia 
de Covid-19 em Roraima. A realidade é que as denúncias ou fatos que apontam para
desmandos do presidente que se elegeu prometendo acabar com a corrupção se 
acumulam.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-nega-corrupcao-no-governo-pela-
209-vez-mesmo-com-prisao-de-ex-ministro-23ea  

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-23
Título: Lula tem 53% dos votos válidos no 1º turno, ante 32% de Bolsonaro, revela 
Datafolha
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) tem 47% das intenções de voto no primeiro 
turno das eleições para a presidência da República, 19 pontos de vantagem sobre 
o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 28%, segundo nova rodada da pesquisa 
Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (23). O ex-governador do Ceará Ciro 
Gomes (PDT), tem 8% das intenções de voto. Se forem computados apenas os votos 
válidos, excluindo os brancos e nulos, Lula tem 53% das intenções de voto e 
pode ganhar já no primeiro turno, quando o candidato precisa somar 50% dos votos
válidos mais um.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/lula-tem-53-dos-votos-validos-no-1-turno-
ante-32-de-bolsonaro-revela-datafolha-4f0e 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-23
Título: Nocaute no Nordeste: Lula tem 58% contra 19% de Bolsonaro, mostra 
Datafolha
Descrição: A pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial de outubro, 
divulgada nesta quinta-feira (23), mostrou um dado incontestável e 
definitivamente consolidado: o verdadeiro nocaute que o ex-presidente Lula 
(PT) dá no atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) na região Nordeste, onde o líder
de esquerda tem 58% das intenções de voto, contra minguados 19% de político de 
extrema-direita. O Nordeste é a segunda região com mais eleitores no Brasil. 
São mais de 39 milhões, o que representa 26% do eleitorado nacional. Ou seja, um
território estratégico e indispensável para quem quer se tornar presidente da 
República.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/23/nocaute-no-nordeste-lula-
tem-58-contra-19-de-bolsonaro-mostra-datafolha-119192.html 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-24
Título: São João de Caruaru explode em protestos contra Bolsonaro
Descrição: Os pernambucanos não perdoaram Jair Bolsonaro e uma das festas de São
João mais badaladas do Brasil, a de Caruaru, começou com grandes protestos 
contra o político de extrema direita, que arruinou a imagem do Brasil. Confira.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/nordeste/sao-joao-de-caruaru-explode-
em-protestos-contra-bolsonaro-video 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 18:12:16
Título: A conta não fecha
Descrição: A inadimplência alcança 12% do PIB
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/a-conta-nao-fecha/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-23 17:55:18
Título: Indicado do governo para Petrobras não atende aos critérios exigidos 
pela empresa, diz conselheira
Descrição: Representante dos funcionários da Petrobras no Conselho da 
Administração da empresa, diz que Caio Paes de Andrade \não tem notório 
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conhecimento na área, é formado em comunicação social e sem experiência no setor
de petróleo e energia\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220623/indicado-do-governo-para-petrobras-nao-
atende-aos-criterios-exigidos-pela-empresa-diz-conselheira-23260026.html

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 18:11:17
Título: O demente e o espertalhão
Descrição: Enquanto Bolsonaro passeia, Arthur Lira, o déspota, comanda o Brasil 
na base do orçamento secreto
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/o-demente-e-o-espertalhao/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-23
Título: Corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips são entregues às famílias
Descrição: Os corpos do jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista 
brasileiro Bruno Pereira, assassinados na Amazônia, foram entregues nesta 
quinta-feira (23) a suas famílias. Eles foram mortos a tiros quando voltavam de 
uma expedição no Vale do Javari, em uma área remota da Amazônia brasileira.
Os restos mortais de Bruno e Dom foram entregues pela Polícia Federal às 
famílias para os respectivos funerais: o do brasileiro está previsto para amanhã
em Recife e o de Phillips será velado e cremado no domingo (26) em Niterói, 
região metropolitana do Rio de Janeiro.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/06/corpos-de-bruno-
pereira-e-dom-phillips-sao-entregues-as-familias/ 

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-06-23 23:31:45
Título: Apela à justiça em meio ao temor da investigação de assassinatos de Dom 
Phillips e Bruno Pereira empatando
Descrição: Três homens estão sob custódia e mais prisões estão planejadas, mas a
arma suspeita do assassinato não foi encontrada: "Proteção para nossa floresta 
amazônica", "A Amazônia resiste! Quem ordenou o assassinato" e "Fora 
Bolsonaro!", em meio ao medo crescente de que a investigação criminal sobre os 
assassinatos estivesse diminuindo. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/dom-phillips-bruno-pereira-
investigation-funai

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-23 09:00:00
Título: Funai de Brasília barrou Bruno durante a primeira fiscalização com 
indígenas no Javari
Descrição: Em 2021, a entidade dos povos indígenas no Vale do Javari afirmou ao 
MPF que pessoas dentro da Funai queriam “acertar o Bruno e a Univaja” com 
medidas administrativas
Url :https://apublica.org/2022/06/funai-de-brasilia-barrou-bruno-durante-a-
primeira-fiscalizacao-com-indigenas-no-javari/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 20:07:56
Título: Após liberação de dados atrasados de SP, Brasil registra 365 mortes por 
covid em 24 horas
Descrição: Estado de São Paulo apontou 177 mortes nesta quinta (23) e 
influenciou o índice nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/apos-liberacao-de-dados-
atrasados-de-sp-brasil-registra-365-mortes-por-covid-em-24-horas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 16:50:29
Título: Criança de 11 anos que foi estuprada consegue realizar aborto legal em 
Santa Catarina
Descrição: Em nota, o Ministério Público Federal informou que o procedimento foi
realizado na quarta
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/crianca-de-11-anos-que-foi-
estuprada-consegue-realizar-aborto-legal-em-santa-catarina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 17:03:35
Título: Renato Freitas diz que vai lutar contra perda de direitos políticos e 
pede: \Não se desmotivem\
Descrição: Vereador foi acusado de quebra de decoro parlamentar após participar 
de ato antirracista em fevereiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/renato-freitas-diz-que-vai-
lutar-contra-perda-de-direitos-politicos-e-pede-nao-se-desmotivem

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 10:16:26
Título: Opinião | Ódio racial é o verdadeiro motivo da cassação do vereador 
negro Renato Freitas
Descrição: Renato Freitas é uma voz que se destacou nos últimos anos na defesa 
da população jovem e negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/opiniao-odio-racial-e-o-
verdadeiro-motivo-da-cassacao-do-vereador-negro-renato-freitas 

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-23 10:24:34
Título: Advogado pede entrada da OAB no Caso Renato Freitas
Descrição: O advogado Guilherme Gonçalves, da defesa do vereador cassado Renato 
Freitas (PT), requereu à Ordem do Advogados do Brasil (OAB), seccional Paraná, 
que entre no caso porque a Câmara Municipal de Curitiba teria violado as 
prerrogativas da advocacia. A Câmara de Curitiba votou e aprovou a cassação do 
vereador negro, no entanto, reclama o advogado, ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/advogado-pede-entrada-da-oab-no-caso-
renato-freitas/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-23
Título: MST inaugura agroindústria que poderá produzir 25 mil litros de leite ao
dia em SP
Descrição: Nesta sexta-feira (24), mais de mil famílias do MST assentadas na 
região de Andradina, no estado de São Paulo, concretizarão uma importante 
conquista da luta pela Reforma Agrária Popular, com a inauguração da 
agroindústria de laticínios da Cooperativa de Produção Agropecuária dos 
Assentados e Pequenos Produtores da Região Noroeste do Estado de São Paulo 
(Coapar). Fundada há 25 anos, a Coapar iniciou suas atividades envolvendo dois 
assentamentos da região, Timboré e Rio Paraná. Com a expansão da cadeia 
produtiva ao longo de mais de duas décadas, atualmente o beneficiamento dos 
laticínios abrange a produção de 24 assentamentos distribuídos em 12 municípios 
do estado. A produção da Coapar, desde sua fundação, teve importante impacto no 
estado de São Paulo, sendo fornecedora de bebidas lácteas para a alimentação 
escolar de diversas cidades. E, ainda, fornecendo leite para entidades 
assistenciais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab).
Url : https://mst.org.br/2022/06/23/mst-inaugura-agroindustria-que-podera-
produzir-25-mil-litros-de-leite-ao-dia-em-sp/ 

Fonte: Mediapart - França
Data: 2022-06-23 19:38:14
Título:Pesticidas: negociações da União Européia abertas para redução maciça no 
continente
Descrição: A Comissão Européia divulgou seu projeto de nova diretiva sobre 
pesticidas na quarta-feira. O objetivo é reduzir pela metade o uso desses 
produtos tóxicos até 2030. Mas o método de cálculo e as diferentes metas para os
diferentes Estados-Membros poderiam enfraquecer a ambição.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/230622/pesticides-les-
negociations-europeennes-s-ouvrent-pour-une-reduction-massive-sur-le-continent
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 18:10:06
Título: Petro, Francia e a esperança
Descrição: Na juventude colombiana está a mais viva necessidade de mudança
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/petro-francia-e-a-esperanca/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-23
Título: A Arquitetura do Nosso Futuro
Descrição: Por  Vijay Prashad - Tricontinental: Instituto de Pesquisa Social . 
As políticas anti-inflacionárias conduzidas pelos EUA e pela zona do euro não 
vão aliviar os encargos da classe trabalhadora em seus países e certamente não 
no Sul Global endividado, escreve Vijay Prashad.  Em abril, as Nações 
Unidas  estabeleceram  o Grupo Global de Resposta a Crises sobre Alimentos, 
Energia e Finanças. Este grupo está acompanhando as três principais crises de 
inflação de alimentos, inflação de combustível e dificuldades financeiras. Seu 
segundo  briefing , divulgado em 8 de junho, observou que, após dois anos da 
pandemia do COVID-19: “a economia mundial foi deixada em um estado frágil. Hoje,
60% dos trabalhadores têm rendimentos reais mais baixos do que antes da 
pandemia; 60 por cento dos países mais pobres estão em situação de 
sobreendividamento ou em alto risco; os países em desenvolvimento perdem US$ 1,2
trilhão por ano para preencher a lacuna de proteção social; e US$ 4,3 trilhões 
são necessários por ano – mais dinheiro do que nunca – para cumprir os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).” Esta é uma descrição perfeitamente 
razoável da situação global angustiante, e é provável que as coisas piorem.
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/23/the-architecture-of-our-future/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 12:50:12
Título: Assange é alvo de \vingança\ dos EUA por revelar crimes de guerra, 
afirmam especialistas
Descrição: Evento virtual pela liberdade do jornalista do WikiLeaks discutiu as 
implicações para os direitos humanos do caso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/assange-e-alvo-de-vinganca-dos-
eua-por-revelar-crimes-de-guerra-afirmam-especialistas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 20:14:29
Título: Senado aprova autofiscalização sanitária que pode deixar população 
exposta a doenças
Descrição: Projeto, que não passou por votação em plenário, fragiliza o controle
de qualidade de alimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/senado-aprova-autofiscalizacao-
sanitaria-que-pode-deixar-populacao-exposta-a-doencas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 19:49:28
Título: Movimento indígena pede julgamento do Marco Temporal: \vai definir 
futuro de nossos povos\
Descrição: Votação seria retomada nesta quinta-feira, mas foi retirada da pauta 
do Supremo Tribunal Federal (STF)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/movimento-indigena-pede-
julgamento-do-marco-temporal-vai-definir-futuro-de-nossos-povos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 17:01:29
Título: Brics voltam a defender \discussões\ sobre expansão do bloco
Descrição: Em declaração final, coalizão de países também destaca importância de
reformas de organismos como FMI e ONU
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/brics-voltam-a-defender-
discussoes-sobre-expansao-do-bloco
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 16:53:46
Título: Auxílio para caminhoneiros é medida \eleitoreira\ e ineficiente, aponta 
diretor do Dieese
Descrição: Governo se recusa a enfrentar o principal problema da alta dos 
combustíveis: a política de paridade internacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/auxilio-para-caminhoneiros-e-
medida-eleitoreira-e-ineficiente-aponta-diretor-do-dieese
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 16:30:04
Título: Servidores fazem greve e cobram demissão do presidente da Funai em 
Brasília
Descrição: Delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier da Silva preside 
a Funai desde julho de 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/servidores-fazem-greve-e-cobram-
demissao-do-presidente-da-funai-em-brasilia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 14:06:53
Título: Randolfe Rodrigues diz ter assinaturas suficientes para abrir a CPI do 
MEC no Senado
Descrição: Oposição afirma ter as 27 assinaturas para a abertura de investigação
dos esquemas de corrupção na pasta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/randolfe-rodrigues-diz-ter-
assinaturas-suficientes-para-abrir-a-cpi-do-mec-no-senado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 14:02:34
Título: Arte favelada: artistas narram as dificuldades para viver de teatro na 
Maré (RJ), assista
Descrição: Programa Papo na Laje desta quinta (23) debate com artistas de 
companhias de teatro do conjunto de favelas da zona Norte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/arte-favelada-artistas-narram-
as-dificuldades-para-viver-de-teatro-na-mare-rj-assista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-23 13:20:46
Título: No Paraná, abertura da Jornada de Agroecologia cobra justiça por Dom e 
Bruno
Descrição: Realizado no Campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná, em 
Curitiba, evento vai até 26 de junho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/no-parana-abertura-da-jornada-
de-agroecologia-cobra-justica-por-dom-e-bruno
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 20:49:37
Título: Milton Ribeiro receberá do governo salário de R$ 26 mil pelos próximos 6
meses
Descrição: Ribeiro foi incluído na chamada \quarentena\ do serviço público, que 
autoriza o pagamento de \remuneração compensatória\ àqueles que exerceram altos 
cargos no governo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/milton-ribeiro-recebera-do-
governo-salario-de-r-26-mil-pelos-proximos-6-meses/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 20:30:47
Título: Lula sobre Datafolha: ‘Mostra que o povo brasileiro quer se ver livre 
desse governo trágico’
Descrição: Outros líderes do PT celebraram resultado que indica possibilidade de
Lula bater Bolsonaro já no 1º turno do pleito
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-sobre-datafolha-mostra-
que-o-povo-brasileiro-quer-se-ver-livre-desse-governo-tragico/
 

https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-sobre-datafolha-mostra-que-o-povo-brasileiro-quer-se-ver-livre-desse-governo-tragico/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-sobre-datafolha-mostra-que-o-povo-brasileiro-quer-se-ver-livre-desse-governo-tragico/
https://www.cartacapital.com.br/politica/milton-ribeiro-recebera-do-governo-salario-de-r-26-mil-pelos-proximos-6-meses/
https://www.cartacapital.com.br/politica/milton-ribeiro-recebera-do-governo-salario-de-r-26-mil-pelos-proximos-6-meses/
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/no-parana-abertura-da-jornada-de-agroecologia-cobra-justica-por-dom-e-bruno
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/no-parana-abertura-da-jornada-de-agroecologia-cobra-justica-por-dom-e-bruno
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/arte-favelada-artistas-narram-as-dificuldades-para-viver-de-teatro-na-mare-rj-assista
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/arte-favelada-artistas-narram-as-dificuldades-para-viver-de-teatro-na-mare-rj-assista
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/randolfe-rodrigues-diz-ter-assinaturas-suficientes-para-abrir-a-cpi-do-mec-no-senado
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/randolfe-rodrigues-diz-ter-assinaturas-suficientes-para-abrir-a-cpi-do-mec-no-senado
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/servidores-fazem-greve-e-cobram-demissao-do-presidente-da-funai-em-brasilia
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/servidores-fazem-greve-e-cobram-demissao-do-presidente-da-funai-em-brasilia
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/auxilio-para-caminhoneiros-e-medida-eleitoreira-e-ineficiente-aponta-diretor-do-dieese
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/23/auxilio-para-caminhoneiros-e-medida-eleitoreira-e-ineficiente-aponta-diretor-do-dieese


Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 18:12:10
Título: Refazer os laços
Descrição: Em novo livro, Celso Amorim revisita a complexa aliança dos países 
sul-americanos e analisa o futuro das relações
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/refazer-os-lacos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 18:11:32
Título: O protetor
Descrição: Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, manda e desmanda na 
política nativa e garante a permanência de um demente na presidência do País, 
sem deixar de fazer os negócios que engordam seus bolsos
Url :https://www.cartacapital.com.br/editorial/o-protetor/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 18:07:54
Título: Pedras no sapato
Descrição: Sem maioria absoluta no Parlamento, Emmanuel Macron vê a esquerda 
revigorada e a extrema-direita fortalecida
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/pedras-no-sapato/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 18:07:45
Título: Ferida aberta
Descrição: Com a missão inconclusa, a Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos está prestes a ser dissolvida pelo governo Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ferida-aberta/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 18:07:40
Título: Negócio da China
Descrição: Oito meses após ser privatizada, a CEEE-Transmissão distribui 1,2 
bilhão de reais em dividendos para acionistas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/negocio-da-china/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-23 18:07:01
Título: Operação Tabajara
Descrição: Tardio e complexo, o plano do governo para segurar os preços dos 
combustíveis tem tudo para dar errado
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/operacao-tabajara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-23 19:35:56
Título: Requião encomenda ‘terno de posse’ como governador do Paraná
Descrição: O ex-senador Roberto Requião, 81 anos, pré-candidato ao governo do 
Paraná por um movimento plural e suprapartidário, disse nesta quinta (23/06) que
vai encomendar ainda hoje um terno para sua posse no dia 1º de janeiro de 2023. 
Pelo Twitter, ele informou que fez um check-up preventivo para iniciar a 
campanha eleitoral deste ano. A ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-encomenda-terno-de-posse-como-
governador-do-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-23 15:29:51
Título: Lula hoje disse que Bolsonaro estimula o desgoverno na questão ambiental
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista na 
manhã desta quinta-feira (23/06), disse que o presidente cessante Jair Bolsonaro
(PL) estimula o desgoverno na questão ambiental.  O Bolsonaro desde que assumiu 
estimula o desgoverno na questão ambiental, e o presidente da Funai é a cara do 
presidente da República. O fato ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-hoje-disse-que-bolsonaro-estimula-o-
desgoverno-na-questao-ambiental/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-23 12:43:13
Título: Adeus, Bolsonaro: Pesquisa Ideia também sinaliza vitória de Lula no 1º 
turno
Descrição: ► Pesquisa Ideia: Lula 45%, Bolsonaro 36% e Ciro Gomes 7% O ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ser eleito ao Palácio do Planato,
no 1º turno, se a eleição fosse. A constatação é da pesquisa Idea divulgada 
nesta quinta-feira, 23 de junho. Lula tem 45% das intenções de voto, contra 36% 
do presidente ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/adeus-bolsonaro-pesquisa-ideia-tambem-
sinaliza-vitoria-de-lula-no-1o-turno/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-23 12:00:44
Título: Ministério da Saúde marca audiência sobre manual que incentiva 
investigação de vítimas de estupro
Descrição: Documento sobre aborto editado por Raphael Câmara que mente sobre 
todo aborto ser crime será discutido em Brasília na próxima terça-feira.The post
Ministério da Saúde marca audiência sobre manual que incentiva investigação de 
vítimas de estupro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/23/aborto-ministerio-da-saude-audiencia-
manual-investigacao-estupro/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-23 03:00:00
Título: Os desafios da democracia na era da desordem informacional. Entrevista 
especial com Taís Seibt
Descrição: Se, de um lado, a crise da democracia e seus limites são uma 
constatação, de outro, a sua a [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619732-os-desafios-da-democracia-na-era-da-
desordem-informacional-entrevista-especial-com-tais-seibt
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-06-24 05:30:14
Título: Em sete anos, Petrobras pagou mais de R$ 1 tri em impostos e dividendos.
Para onde foi o dinheiro?
Descrição: Rio de Janeiro, RJ. 11/03/2022. Petrobras reajusta pre&ccedil,os da 
gasolina, diesel e gás de cozinha. NA FOTO: Posto Ipiranga em Botafogo. Rua Real
Grandeza.  Brenno Carvalho / Ag&ecirc,ncia O GloboA Petrobras pagou R$ 1,16 
trilhão de impostos, dividendos e participações especiais à União, desde 2016, 
quando teve início o programa de paridade de importação de preços. A grande 
pergunta a ser feita é para onde foi esse dinheiro, distribuído para o governo 
federal, estados e municípios. O valor arrecadado é maior do que o esperado em 
dez anos pelo governo federal com a reforma da Previdência.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/alvaro-gribel/em-sete-anos-petrobras-
pagou-mais-de-1-tri-em-impostos-dividendos-para-onde-foi-dinheiro-25532248
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-24 03:06:49
Título: No mesmo dia em que Suprema Corte dos EUA relaxa acesso a armas, Senado 
aprova lei com restrições
Descrição: Em meio a luto por massacres no país, decisão do mais alto tribunal 
deve aumentar o número de pessoas que portam armas nas ruas legalmente. Horas 
depois, senadores democratas e republicanos apoiaram lei que limita 
possibilidade de compra
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61918864?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-24 00:00:00
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Título: Datafolha: 53% dizem nunca confiar em nada do que diz Bolsonaro
Descrição: A pouco mais de três meses das eleições em que tenta ser reconduzido 
ao cargo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece sem a credibilidade plena 
da maioria dos brasileiros, segundo o Datafolha. Uma parcela de 53% da população
diz nunca confiar nas declarações do mandatário.Leia mais (06/24/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/datafolha-53-dizem-nunca-confiar-em-nada-do-que-diz-
bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-23 00:00:00
Título: Defesa e Forças Armadas apresentam notícia-crime contra Ciro Gomes
Descrição: O Ministério da Defesa e as Forças Armadas apresentam à PGR 
(Procuradoria-Geral da República) uma notícia-crime contra o pré-candidato do 
PDT à presidência, Ciro Gomes.Leia mais (06/23/2022 - 23h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/defesa-e-forcas-armadas-apresentam-noticia-crime-contra-ciro-
gomes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-23 00:00:00
Título: Google passa a divulgar parte de quem paga anúncios políticos na busca e
no YouTube
Descrição: O Google incluiu nesta quinta-feira (23) o Brasil entre os países que
possuem relatórios de transparência sobre anúncios políticos em suas 
plataformas.Leia mais (06/23/2022 - 16h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/google-passa-a-divulgar-parte-de-quem-paga-anuncios-
politicos-na-busca-e-no-youtube.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-23 00:00:00
Título: Ex-assessor do MEC ligado a pastores recebeu propina de R$ 20 mil, diz 
Procuradoria
Descrição: O ex-assessor do MEC (Ministério da Educação) Luciano de Freitas 
Musse recebeu R$ 20 mil a pedido do pastor Arilton Moura para intermediar um 
encontro do ex-ministro Milton Ribeiro com prefeitos, segundo o MPF (Ministério 
Público Federal).Leia mais (06/23/2022 - 15h22)
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-recebeu-propina-de-r-20-
mil-diz-procuradoria.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-23 00:00:00
Título: Juiz que determinou prisão de Milton Ribeiro recebe ameaças, diz Justiça
Federal
Descrição: O juiz federal que determinou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro,
ocorrida na quarta-feira (22), recebeu centenas de ameaças de grupos de apoio ao
governo Jair Bolsonaro (PL). A informação foi divulgada pela Justiça Federal no 
Distrito Federal.Leia mais (06/23/2022 - 12h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/juiz-que-determinou-prisao-de-milton-ribeiro-recebe-ameacas-
diz-justica-federal.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-23 00:00:00
Título: Lula coloca em dúvida necessidade de prisão do ex-ministro Milton 
Ribeiro
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Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou em dúvida 
nesta quinta-feira (23) a necessidade de prisão do ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro sob suspeita de comandar um balcão de negócios no MEC. Sem citar 
o envolvimento de pastores, também presos, Lula se disse defensor do direito à 
defesa.Leia mais (06/23/2022 - 11h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/lula-coloca-em-duvida-necessidade-de-prisao-do-ex-ministro-
milton-ribeiro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-23 22:11:00
Título: Comissão debate instabilidade no fornecimento de fertilizantes 
estrangeiros
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/889744-comissao-debate-instabilidade-no-
fornecimento-de-fertilizantes-estrangeiros/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-24 05:27:38
Título: MD russo: forças ucranianas são completamente bloqueadas em Gorskoe e 
Zolotoe
Descrição: O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta sexta-feira (24) que 
as forças ucranianas estão completamente bloqueadas nos arredores de Gorskoe e 
Zolotoe, alguns quilômetros a sul de Severodonetsk.
Url :https://br.sputniknews.com/20220624/md-russo-forcas-ucranianas-sao-
completamente-bloqueadas-em-gorskoe-e-zolotoe-23263939.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-24 04:41:12
Título: Zelensky intenta demitir chefe da inteligência ucraniana 'após falhas de
segurança', relata mídia
Descrição: O presidente Vladimir Zelensky intenta exonerar o chefe do Serviço de
Segurança da Ucrânia (SBU, na sigla em ucraniano), Ivan Bakanov, informa o 
veículo Politico citando quatro funcionários ucranianos e um diplomata do 
Ocidente.
Url :https://br.sputniknews.com/20220624/zelensky-intenta-demitir-chefe-da-
inteligencia-ucraniana-apos-falhas-de-seguranca-relata-midia-23263087.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-23 17:59:48
Título: Putin pede alternativas ao dólar, e China quer acordo de livre comércio 
do BRICS
Descrição: O vice-ministro do Comércio da China, Wang Shouwen, disse nesta 
quinta-feira (23) que um acordo de livre comércio ajudará a explorar o potencial
econômico das cinco nações.
Url :https://br.sputniknews.com/20220623/putin-pede-alternativas-ao-dolar-e-
china-quer-acordo-de-livre-comercio-do-brics-23260293.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-23 17:27:34
Título: CNN planeja filmar falsos ataques terroristas em Odessa e acusar Rússia,
diz Defesa russa
Descrição: Dois repórteres da CNN, acompanhados por militantes do Batalhão Azov,
planejam filmar ataques terroristas a alvos civis em Odessa para acusar a 
Rússia, disse o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia,
o coronel-general Mikhail Mizintsev, nesta quinta-feira (23).
Url :https://br.sputniknews.com/20220623/cnn-planeja-filmar-falsos-ataques-
terroristas-em-odessa-e-acusar-russia-diz-defesa-russa-23259259.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-23 17:19:12
Título: Lavrov explica por que acredita que Kiev não retornará às negociações 
com a Rússia
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Descrição: Ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov disse nesta 
quinta-feira (23) que Moscou não vê a possibilidade de a Ucrânia retornar às 
negociações com a Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220623/lavrov-explica-porque-acredita-que-
kiev-nao-retornara-as-negociacoes-com-a-russia-23259378.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-23 12:00:02
Título: Mídia: Bolsonaro e Alexandre de Moraes conversaram a portas fechadas em 
jantar na casa de Lira
Descrição: Presidente da Câmara ofereceu jantar para celebrar 20 anos de atuação
de Gilmar Mendes na Corte. Além de Bolsonaro e Moraes, autoridades como Rodrigo 
Pacheco e Ricardo Lewandowski estavam presentes, entretanto, encontro entre 
mandatário e ministro aconteceu de modo privado e sem testemunhas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220623/midia-bolsonaro-e-alexandre-de-moraes-
conversaram-a-portas-fechadas-em-jantar-na-casa-de-lira-23250761.html
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