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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-24 15:56:19
Título: Milton Ribeiro disse para filha que Bolsonaro teria ‘pressentido’ busca 
e apreensão contra ele
Descrição: Detalhes da conversa, que indicam interferência de Bolsonaro no caso,
foram interceptados pela Polícia Federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/milton-ribeiro-disse-a-filha-que-
bolsonaro-teria-pressentido-busca-e-apreensao-contra-ele/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-24 00:00:00
Título: Bolsonaro estava com ministro da Justiça em dia de conversa citada por 
Milton Ribeiro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) estava nos Estados Unidos com o 
ministro da Justiça, Anderson Torres, quando, segundo Milton Ribeiro, telefonou 
para avisar sobre um \pressentimento\ de que haveria uma operação da Polícia 
Federal contra o ex-ministro da Educação.Leia mais (06/24/2022 - 22h55)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/bolsonaro-estava-com-ministro-da-justica-em-dia-de-conversa-
citada-por-milton-ribeiro.shtml

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-24
Título: Milton Ribeiro sabia de operação por “rumores do alto”, diz esposa em 
ligação
Descrição: Em ligação, a esposa de Milton Ribeiro diz que ele sabia de operação 
da Polícia Federal por “rumores do alto”. A conversa ocorreu em 9 de junho, data
em que o ex-ministro afirma ter sido avisado por Jair Bolsonaro sobre busca e 
apreensão. A informação é da Folha de S. Paulo. No diálogo, com um interlocutor 
de nome Edu, Myrian Ribeiro diz que o ex-ministro “estava sabendo” mas “não 
queria acreditar”. “Para ter rumores do alto é porque o negócio estava certo”, 
afirma.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/milton-ribeiro-sabia-de-operacao-
por-rumores-do-alto-diz-esposa-em-ligacao/ 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-24
Título: Escândalo do MEC: após prisão, pastor diz que iria 'destruir todo mundo'
se família fosse atingida
Descrição: Um dos pastores investigados e presos sob a acusação de atuar 
informalmente junto a prefeitos para liberação de recursos do Ministério da 
Educação, Arilton Moura afirmou após ter sido preso que iria “destruir todo 
mundo” se a investigação atingisse sua família.
A conversa na qual Moura trata da investigação se deu pouco após a detenção do 
pastor, na última quarta (22). Em telefonema interceptado pela Polícia Federal, 
o pastor conversa com uma advogada. Moura diz a ela que já havia sido detido 
pela PF e que havia chegado à sede da corporação no Pará. O pastor demonstra 
preocupação com a esposa e pede à advogada que a tranquilize.
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/06/24/escandalo-do-mec-apos-
prisao-pastor-diz-que-iria-destruir-todo-mundo-se-familia-fosse-atingida.ghtml 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-06-24 17:49:32
Título: Presidente vergonhoso
Descrição: Uma vergonha o presidente do Brasil. Se havia alguma dúvida de que 
Jair Bolsonaro intervém nas ações da Polícia Federal, ela deixou de existir 
depois da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Nesse caso, ele não apenas 
interferiu na investigação policial, como vazou para o investigado que haveria 
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uma operação de busca e apreensão em sua casa, o que permitiria que ele se 
livrasse de provas ou documentos inconvenientes. Depois da prisão, Bolsonaro 
teria operado para que o seu ex-auxiliar não fosse transferido para Brasília e 
impediu o seu depoimento à PF.Trata-se de mais um crime de responsabilidade de 
Bolsonaro, que já somam mais de 40. Este vem com o agravante de tentar obstruir 
a justiça. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/presidente-vergonhoso-25532691

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-25
Título: Delegado Saraiva diz que está provada interferência indevida na Polícia 
Federal
Descrição: O delegado Alexandre Saraiva, afastado de seus cargos na Polícia 
Federal por investigar crimes ambientais acobertados por Jair Bolsonaro, pelo 
ex-ministro Ricardo Salles e por vários parlamentares, diz que a interferência 
indevida do governo federal na Polícia Federal está comprovada, depois que Jair 
Bolsonaro teve um "pressentimento" e avisou Milton Ribeiro de uma busca e 
apreensão.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/delegado-saraiva-diz-que-esta-provada-
interferencia-indevida-na-policia-federal 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-24
Título: Bolsonaro destina aos militares recursos que deixou de usar no Bolsa 
Família
Descrição: Governo mandou R$ 375,9 milhões do orçamento do Bolsa Família para 
despesas das Forças Armadas. Auxílio Brasil tem 2,78 milhões de famílias na fila
e 33 milhões de pessoas passando fome
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/06/bolsonaro-destina-aos-
militares-recursos-que-deixou-de-usar-no-bolsa-familia/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-24
Título: Herança da reforma Trabalhista: 32,5 milhões de brasileiros têm emprego 
precário
Descrição: Estudo da B3 Social e a Fundação Arymax, em parceria com o Instituto 
Veredas, revela que 32,5 milhões de brasileiros e brasileiras têm trabalhos 
precários. Deste total, 19,7 milhões (60,5%) sobrevivem de bicos que não lhes 
garantem um salário sequer para suprir suas necessidades básicas. São os 
chamados informais de “subsistência”, que aceitam trabalhos de até dois salários
mínimos (R$ 2.424)
Url : https://www.cut.org.br/noticias/heranca-da-reforma-trabalhista-32-5-
milhoes-de-brasileiros-tem-emprego-precario-7923 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-24
Título: ‘Prévia’ da inflação tem alta em todas as regiões e se mantém acima dos 12%
Descrição: Com altas em todas as regiões pesquisadas e em todos os grupos, a 
“prévia” da inflação se manteve em ritmo elevado em junho. O Índice de Preços ao
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi 0,69%, acima de maio (0,59%) e abaixo de junho
do ano passado (0,83%). Com isso, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a taxa somou 5,65% no primeiro semestre e 12,04% em 12 
meses.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/previa-da-inflacao-tem-alta-em-todas-as-
regioes-e-se-mantem-acima-dos-12-a6cd 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Assista à homenagem de indígenas a Bruno Pereira, durante velório
Descrição: Durante o velório do indigenista Bruno Pereira, em Pernambuco, um 
grupo de indígenas do povo Xukuru compareceu no local para cantar em sua 
homenagem. Na cerimônia, trouxeram uma bandeira do estado para deixar sobre seu 
caixão, bem como uma camisa da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari 
(Univaja), um cartaz exigindo justiça por [ ]The post Assista à homenagem de 
indígenas a Bruno Pereira, durante velório appeared first on Congresso em Foco.
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Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/assista-a-homenagem-de-
indigenas-a-bruno-pereira-durante-velorio/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-24 19:59:27
Título: Bruno e Dom: PF vê ‘versão desconexa’ e solta homem que se apresentou à 
polícia
Descrição: A sua versão ao se entregar foi considerada verossímil pela Polícia 
Civil, as investigações do caso, no entanto, são são conduzidas por autoridades 
federais, que apontaram relato 'desconexo' e 'pouco crível'
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/bruno-e-dom-pf-ve-versao-
desconexa-e-solta-homem-que-se-apresentou-a-policia/

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-24 17:54:00
Título: “Se morrer um indígena no Vale do Javari, a gente vai reagir também”, 
diz líder kanamari
Descrição: A Agência Pública acompanhou protesto na sede da Funai em Atalaia do 
Norte (AM) que incluiu cartazes contra o presidente do órgão indigenista e o 
governo federal
Url :https://apublica.org/2022/06/se-morrer-um-indigena-no-vale-do-javari-a-
gente-vai-reagir-tambem-diz-lider-kanamari/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-24
Título: Corte Interamericana julga país pelo assassinato do camponês Antonio 
Tavares (PR)
Descrição: Nos dias 27 e 28 de junho a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA), irá julgar o Estado 
brasileiro pela omissão e não responsabilização dos envolvidos no assassinato do
trabalhador rural Antonio Tavares e às lesões sofridas por 185 integrantes do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) por parte de agentes da 
polícia militar, durante a repressão de uma marcha pela reforma agrária 
realizada em 2 de maio de 2000, na Rodovia BR-227, em Campo Largo (PR).
Url : https://mst.org.br/2022/06/24/corte-interamericana-julga-pais-pelo-
assassinato-do-campones-antonio-tavares-pr/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 06:20:26
Título: Greve na Funai rompe silenciamento em cidades onde defensores dos 
indígenas vivem sob ameaça
Descrição: Ameaçados por ruralistas e criminosos ambientais, indígenas e 
indigenistas foram às ruas pedir justiça por Dom e Bruno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/greve-na-funai-rompe-
silenciamento-em-cidades-onde-defensores-dos-indigenas-vivem-sob-ameaca

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 20:51:08
Título: Aborto negado: o que acontece depois da decisão da Suprema Corte dos 
EUA?
Descrição: Estados têm autonomia para decidir, alguns preparam leis mais duras 
para coibir o procedimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/aborto-negado-o-que-acontece-
depois-da-decisao-da-suprema-corte-dos-eua

Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-24 15:55:01
Título: Alemanha acaba com uma lei de aborto nazista-e-ra que criminalizou os 
médicos
Descrição: A votação para anular a lei veio no mesmo dia em que Roe v. Wade foi 
anulada pela Suprema Corte dos Estados Unidos.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/24/world/europe/germany-abortion-law.html
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Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2022-06-24 16:45:00
Título: Bachelet, chefe dos direitos das Nações Unidas, atira na decisão sobre 
aborto da Suprema Corte
Descrição: O alto funcionário das Nações Unidas para os direitos humanos 
denunciou a decisão da Suprema Corte na sexta-feira de anular o direito nacional
ao aborto como um enorme golpe aos direitos humanos das mulheres e à igualdade 
de gênero.
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2022/jun/24/united-nations-rights-
chief-bachelet-slams-supreme/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-25
Título: ESTADOS UNIDOS VAI CONTRA A TENDÊNCIA MUNDIAL
Descrição: A decisão histórica da Suprema Corte dos EUA de acabar com os 
direitos ao aborto em todo o país atraiu críticas incomuns na sexta-feira de 
alguns dos aliados mais próximos dos Estados Unidos e vai contra uma tendência 
global em direção a direitos reprodutivos mais liberais. A decisão veio um dia 
depois que a Suprema Corte também derrubou algumas modestas restrições às armas 
de fogo, uma questão que, juntamente com a adoção da pena de morte pelos Estados
Unidos, há muito tempo tem ultrajado outras nações ocidentais. O primeiro-
ministro britânico Boris Johnson - um conservador que trabalhou de perto com o 
ex-presidente Donald Trump, cujas nomeações judiciais abriram o caminho para a 
decisão de sexta-feira - disse que a decisão da Suprema Corte terá "impactos 
maciços" em todo o mundo. "Acho que é um enorme passo para trás. Sempre 
acreditei no direito de escolha de uma mulher e tenho essa opinião, e é por isso
que o Reino Unido tem as leis que tem", disse Johnson em uma visita a Ruanda. O 
primeiro ministro canadense Justin Trudeau denunciou a decisão do outro lado da 
fronteira como "terrível". "Nenhum governo, político ou homem deve dizer a uma 
mulher o que ela pode ou não fazer com seu corpo", escreveu Trudeau no Twitter. 
O presidente francês Emmanuel Macron expressou sua "solidariedade com as 
mulheres cujas liberdades são hoje contestadas" pela Suprema Corte dos EUA, 
enquanto a ministra sueca das Relações Exteriores Ann Linde disse que o aborto 
seguro e legal é um direito fundamental. "Privar as mulheres de seus direitos 
individuais é uma reação contra décadas de trabalho duro", disse Linde. 
Url : https://ewn.co.za/2022/06/25/us-bucks-global-trend-hit-by-criticism-on-
abortion 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-24 09:00:00
Título: Rede social trumpista patrocina eventos que fazem pré-campanha para 
Bolsonaro
Descrição: Para especialista, “irregularidades são gritantes”
Url :https://apublica.org/2022/06/rede-social-trumpista-patrocina-eventos-que-
fazem-pre-campanha-para-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 19:07:17
Título: Para jurista, sigilo da PRF em investigação sobre morte em \câmara de 
gás\ não surpreende
Descrição: Portal \Metrópoles\ solicitou acesso a informações sobre 
procedimentos de investigação, mas Polícia Rodoviária negou
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/para-jurista-sigilo-da-prf-em-
investigacao-sobre-morte-em-camara-de-gas-nao-surpreende 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 13:29:09
Título: \Bolsonaro te enganou\: caminhões exibem faixas com protesto por 
explosão no preço do diesel
Descrição: Veículos circularam na Rodovia Ayrton Senna, em São Paulo, exibindo 
mensagens críticas ao presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/bolsonaro-te-enganou-caminhoes-
exibem-faixas-com-protesto-por-explosao-no-preco-do-diesel
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 12:23:44
Título: Conta de luz: entenda como o aumento nas bandeiras tarifárias impacta 
sua vida
Descrição: Economista defende que, por falta de planejamento do governo federal,
aumento afeta diretamente o bolso da população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/conta-de-luz-entenda-como-o-
aumento-nas-bandeiras-tarifarias-impacta-sua-vida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 13:20:19
Título: Despejo Zero: ato reúne quatro mil manifestantes em Curitiba (PR)
Descrição: Manifestação aconteceu na última quinta (23), no Centro da capital 
paranaense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/despejo-zero-ato-reune-quatro-
mil-manifestantes-em-curitiba-pr

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-24
Título: Empreiteiros bolsonaristas pagaram mensalão para milícia da Zona Oeste 
do Rio
Descrição: Nomes das construtoras estão relacionadas em "contabilidade" do Bonde
do Zinho, maior milícia do país. Donos da MRV e da Direcional participaram de 
reunião fora da agenda com Bolsonaro no Planalto em 2019.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/24/empreiteiros-bolsonaristas-
pagaram-mensalo-para-milicia-da-zona-oeste-do-rio-119205.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 20:29:11
Título: PMs atiram contra indígenas no Mato Grosso do Sul, diz entidade, que 
teme novo massacre 
Descrição: Ação armada de PMs e pistoleiros teria sido encomendada por 
fazendeiros em resposta à retomada de território ancestral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/pms-atiram-contra-indigenas-no-
mato-grosso-do-sul-diz-entidade-que-teme-novo-massacre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 20:11:09
Título: Comitê da Petrobras aprova indicação de Caio de Andrade à presidência, 
nome vai ao Conselho
Descrição: Mas comunicador não cumpre requisitos para chefiar a companhia, 
segundo petroleiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/comite-da-petrobras-aprova-
indicacao-de-caio-de-andrade-a-presidencia-conselho-precisa-aprovar

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-24 15:19:55
Título: Parlamentares equatorianos formalizam pedido para debater impeachment de
Lasso
Descrição: Um grupo de deputados da Assembleia Nacional do Equador, da bancada 
União pela Esperança, formalizou nesta sexta-feira (24) um pedido para debater o
impeachment do presidente do país, Guillermo Lasso.
Url :https://br.sputniknews.com/20220624/parlamentares-equatorianos-formalizam-
pedido-para-debater-impeachment-de-lasso-23272695.html

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-24 21:38:41
Título: Quem é Gustavo Petro?
Descrição: Livro 'Una vida, muchas vidas' ajuda a explicar não apenas o novo 
chefe do Executivo, mas a vida política colombiana das últimas cinco décadas
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/quem-e-gustavo-petro/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2022-06-24 17:39:09
Título: Rússia toma o controle de Severodonetsk
Descrição: Conquista da cidade é um forte revés para a Ucrânia e uma vitória 
importante para a estratégia da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220624/russia-toma-o-controle-de-
severodonetsk-23274262.html

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-24
Título: União Africana boicota conferência virtual com Zelensky
Descrição: Apesar da insistência ucraniana e das pressões de países europeus, 51
dos 55 chefes de Estado africanos boicotaram o evento virtual com o presidente 
da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na última segunda-feira (20/06).
Segundo o jornal francês Le Monde, desde o mês de abril, a Ucrânia tentava 
organizar uma videoconferência com os países da União Africana (UA). No entanto,
o encontro foi repetidamente adiado pelo bloco, que juntamente com outros países
do sul global, mantém uma posição de neutralidade em relação ao conflito entre 
Rússia e Ucrânia. A sessão foi realizada nesta semana, no entanto, com a 
presença de apenas quatro líderes africanos, identificados pela portal The 
Africa Report: o presidente do Senegal, Macky Sall, da Costa do Marfim, Alassane
Ouattara, do Congo, Denis Sassou Nguesso, e Mohamed al-Menfi, líder do Conselho 
Presidencial da Líbia.
Url : https://operamundi.uol.com.br/guerra-na-ucrania/75278/uniao-africana-
boicota-conferencia-virtual-com-zelensky 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 19:07:59
Título: Vereadora de Niterói (RJ) diz ter recebido ameaça de morte por e-mail de
deputado bolsonarista
Descrição: Segundo Benny Briolli, mensagem com ofensas e ameaça de morte teria 
partido do e-mail institucional de Rodrigo Amorim
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/vereadora-de-niteroi-rj-diz-ter-
recebido-ameaca-de-morte-por-e-mail-de-deputado-bolsonarista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 18:56:13
Título: TCE-RS suspende pagamento de compensação ambiental da prefeitura de 
Porto Alegre à Havan
Descrição: Executivo municipal pagaria R$ 1,7 milhão por “compensação vegetal” 
em obra na Zona Norte da capital gaúcha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/tce-rs-suspende-pagamento-de-
compensacao-ambiental-da-prefeitura-de-porto-alegre-a-havan
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 18:53:40
Título: Com Haddad e Alckmin, MST inaugura sua primeira fábrica de laticínios 
Descrição: Sediada em Andradina (SP), indústria produzirá até 55 mil litros de 
leite por dia e beneficiará 900 famílias 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/com-haddad-e-alckmin-mst-
inaugura-sua-primeira-fabrica-de-laticinios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 18:33:41
Título: “Aqui, o capital não explora o trabalho”, diz Alckmin em evento do MST 
Descrição: Em Andradina, pré-candidato à vice-presidente vence resistência com 
elogios aos sem-terra e piada sobre chuchu 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/aqui-o-capital-nao-explora-o-
trabalho-diz-alckmin-em-evento-do-mst
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 18:24:48
Título: Teatro no Paraná recebe nome de deputado que apoiou a ditadura, artistas
repudiam
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Descrição: Teatro municipal da cidade de Assis Chateaubriand receberá nome do 
ex-deputado Moacir Micheletto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/teatro-no-parana-recebe-nome-de-
deputado-que-apoiou-a-ditadura-artistas-repudiam
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 13:09:18
Título: RJ: Alerj aprova lei que destina R$ 20 milhões para produção de 
alimentos agroecológicos 
Descrição: Projeto determina aplicação de 2,5% dos recursos do Fundo Especial de
Controle Ambiental (Fecam) para agroecologia no RJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/rj-alerj-aprova-lei-que-destina-
r-20-milhoes-para-producao-de-alimentos-agroecologicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 11:35:23
Título: Assessor de Bolsonaro completa um ano com agenda vazia no Palácio do 
Planalto
Descrição: Lei de Conflito de Interesses determina que cargos de alto escalão 
publiquem compromissos diariamente na internet
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/assessor-de-bolsonaro-completa-
um-ano-com-agenda-vazia-no-palacio-do-planalto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-24 09:49:38
Título: Trabalhadores se mobilizam contra privatização da saúde em Porto Alegre 
(RS)
Descrição: Capital já tem 87% dos equipamentos da rede municipal de saúde 
terceirizados e secretário afirma que processo continuará
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/trabalhadores-se-mobilizam-
contra-privatizacao-da-saude-em-porto-alegre-rs
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-24 19:48:36
Título: Após escândalo, ex-ministro da Educação rompe de vez com Bolsonaro: ‘Vai
terminar na panela’
Descrição: Abraham Weintraub fez uma série de publicações nas redes sociais 
criticando o antigo aliado, que teria traído os eleitores conservadores ao se 
unir com nomes do Centrão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-escandalo-ex-ministro-da-
educacao-rompe-com-bolsonaro-vai-terminar-na-panela/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-24 19:19:19
Título: MS: Indígena baleado durante confronto com a PM morre em hospital
Descrição: O ataque teve início a presença de pistoleiros à serviço de uma 
fazenda ocupada na região e foi agravado com a chegada da PM
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/indigena-morre-em-hospital-
no-mato-grosso-do-sul-apos-conflito-com-policia-militar/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-24 19:04:15
Título: STF torna Roberto Jefferson réu por homofobia
Descrição: O ex-deputado federal é acusado pelos crimes de homofobia, calúnia e 
dano ao patrimônio público
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stf-torna-roberto-jefferson-
reu-por-homofobia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-24 18:35:28
Título: Cidade do Rio tem transmissão local de varíola dos macacos
Descrição: Informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/cidade-do-rio-tem-transmissao-local-
de-variola-dos-macacos/

https://www.cartacapital.com.br/saude/cidade-do-rio-tem-transmissao-local-de-variola-dos-macacos/
https://www.cartacapital.com.br/saude/cidade-do-rio-tem-transmissao-local-de-variola-dos-macacos/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stf-torna-roberto-jefferson-reu-por-homofobia/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stf-torna-roberto-jefferson-reu-por-homofobia/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/indigena-morre-em-hospital-no-mato-grosso-do-sul-apos-conflito-com-policia-militar/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/indigena-morre-em-hospital-no-mato-grosso-do-sul-apos-conflito-com-policia-militar/
https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-escandalo-ex-ministro-da-educacao-rompe-com-bolsonaro-vai-terminar-na-panela/
https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-escandalo-ex-ministro-da-educacao-rompe-com-bolsonaro-vai-terminar-na-panela/
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/trabalhadores-se-mobilizam-contra-privatizacao-da-saude-em-porto-alegre-rs
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/trabalhadores-se-mobilizam-contra-privatizacao-da-saude-em-porto-alegre-rs
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/assessor-de-bolsonaro-completa-um-ano-com-agenda-vazia-no-palacio-do-planalto
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/assessor-de-bolsonaro-completa-um-ano-com-agenda-vazia-no-palacio-do-planalto
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/rj-alerj-aprova-lei-que-destina-r-20-milhoes-para-producao-de-alimentos-agroecologicos
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/rj-alerj-aprova-lei-que-destina-r-20-milhoes-para-producao-de-alimentos-agroecologicos
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/teatro-no-parana-recebe-nome-de-deputado-que-apoiou-a-ditadura-artistas-repudiam
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/24/teatro-no-parana-recebe-nome-de-deputado-que-apoiou-a-ditadura-artistas-repudiam


 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-24 17:56:09
Título: Gabriel Monteiro é denunciado por assédio e importunação sexual de ex-
assessora
Descrição: Por enquanto a Justiça não se manifestou - ela pode aceitar a 
denúncia, transformando o vereador em réu, mandar arquivar a denúncia ou 
solicitar a continuidade das investigações
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/gabriel-monteiro-e-denunciado-por-
assedio-e-importunacao-sexual-de-ex-assessora/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-24 17:45:28
Título: Desembargador acolhe defesa de Bolsonaro contra ofensa sexista a 
jornalista
Descrição: Para o magistrado não houve insinuação sexual na fala do presidente: 
'Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim'
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/desembargador-acolhe-defesa-de-
bolsonaro-contra-ofensa-sexista-a-jornalista/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-24 15:49:50
Título:  PEC do Centrão, a nova cara do golpe
Descrição: O judiciário é o menos perigoso dos Poderes, porque não tem nem a 
chave do cofre e nem a espada (em tempos atuais: arma). E é da essência da 
jurisdição constitucional atuar de forma contramajoritária
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/pec-do-centrao-a-nova-cara-do-
golpe/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-24 23:09:27
Título: Governador Ratinho Junior foi vaiado na região Oeste
Descrição: ► Requião disse que governador cessante fugiu de alunos em Santa 
Tereza do Oeste O governador cessante do Paraná Ratinho Junior (PSD), nesta 
sexta-feira (24/06), passou por um mau bocado na região Oeste. Segundo a APP-
Sindicato, entidade representativa de mais de 100 mil educadores, o mandatário 
foi vaiado no município de Toledo.  Sem sossego! ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/governador-ratinho-junior-foi-vaiado-na-
regiao-oeste/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-24 22:29:07
Título: URGENTE: PT apresenta notícia-crime contra Bolsonaro no Supremo Tribunal
Federal
Descrição: ► Bancada petista na Câmara dos Deputados vai ao Supremo contra o 
presidente cessante O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro deixou o prédio da 
Polícia Federal (PF) em São Paulo nesta quinta-feira (23), após passar a noite 
detido com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura por suspeitas de montarem 
um gabinete paralelo para distribuir ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %
% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/urgente-pt-apresenta-noticia-crime-contra-
bolsonaro-no-supremo-tribunal-federal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-24 12:31:03
Título: Requião Filho: O preço da gasolina que nunca cai. A culpa será mesmo do 
ICMS dos Estados?
Descrição: Por Requião Filho* O assunto tomou as rodas de conversa nas últimas 
semanas. E, novamente, tentaram colocar a culpa nos Estados, mas o que acontece 
com a Petrobras, depois da lei das estatais e das tão faladas ‘regras de 
governança’ da mesma, ninguém considera. Aliás, este é um ótimo momento para 
falarmos sobre o sistema ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-filho-o-preco-da-gasolina-que-
nunca-cai-a-culpa-sera-mesmo-do-icms-dos-estados/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-25 06:00:51
Título: Bolsolão do MEC: o esquema que pode custar a reeleição e dar cadeia
Descrição: As digitais Bolsonaro no caso são tão evidentes que a Justiça 
determinou o envio da investigação de volta para o STF por causa do seu 
envolvimento. The post Bolsolão do MEC: o esquema que pode custar a reeleição e 
dar cadeia appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/25/bolsolao-do-mec-milton-ribeiro-
bolsonaro-reeleicao-cadeia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-24 15:40:34
Título: Os fantasmas que assombram Sergio Moro
Descrição: Agricultores familiares eram inocentes, mas foram presos por ordem do
então juiz em 2013. Agora, eles contam suas histórias.The post Os fantasmas que 
assombram Sergio Moro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/24/sergio-moro-agricultores-inocentes-
prisao-agro-fantasma/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-24 03:00:00
Título: Crise da democracia. O fetiche dos fatos e o suicídio da consciência. 
Entrevista especial com Eugênio Bucci
Descrição:  
Talvez seja óbvio, mas é preciso sublinhar que a experiência do mundo concreto é
diferente daquela mediada por telas. Com a circulação massiva de mensagens em 
http://www.ihu.unisinos.br/619770-a-democracia-depende-da-garantia-de-direitos-
fundamentais-sem-os-quais-nao-ha-liberdade-possivel-entrevista-especial-com-
eugenio-bucci
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-25 00:00:00
Título: Igreja Presbiteriana adota silêncio e decide não afastar Milton Ribeiro
Descrição: Às 20h13 de quarta-feira (22), o presbítero Antônio César de Araújo 
Freitas enviou uma mensagem num grupo de WhatsApp a colegas da IPB (Igreja 
Presbiteriana do Brasil). ?Leia mais (06/25/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/igreja-presbiteriana-adota-silencio-e-decide-nao-afastar-
milton-ribeiro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-25 00:00:00
Título: Falta de cadastro é nó para auxílio a caminhoneiros proposto por 
Bolsonaro
Descrição: Técnicos do governo Jair Bolsonaro (PL) correm para conseguir colocar
de pé o auxílio previsto para compensar caminhoneiros pelo aumento dos 
combustíveis, uma das principais apostas eleitorais do presidente.Leia mais 
(06/25/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/falta-de-cadastro-e-no-para-auxilio-a-caminhoneiros-
proposto-por-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-24 00:00:00
Título: Cidade baiana afrontou portugueses, resistiu a canhões e foi 1ª capital 
da 'Bahia brasileira'
Descrição: Uma escuna militar com 26 marinheiros portugueses estava fundeada no 
rio Paraguaçu, principal rota fluvial entre o Recôncavo baiano e a Baía de Todos
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-24 00:00:00
Título: Genro de 'pastor do MEC' recebeu dinheiro em negociação de evento com 
Milton Ribeiro
Descrição: O genro do pastor Gilmar Santos, investigado por operar um balcão de 
negócios no MEC (Ministério da Educação), também recebeu dinheiro a partir de 
tratativas de um encontro com o ex-ministro Milton Ribeiro no interior de São 
Paulo em agosto de 2021.Leia mais (06/24/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-24 00:00:00
Título: Datafolha: Filhos e companheiros são os que mais podem influenciar voto
Descrição: Influências externas terão baixo peso na definição do voto para 
presidente, segundo a pesquisa Datafolha, mas a opinião de filhos e companheiros
terá importância levemente superior para o eleitor, à frente de amigos, figuras 
das redes sociais, membros da imprensa e líderes religiosos.Leia mais 
(06/24/2022 - 18h07)
Url 
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-24 00:00:00
Título: Grupo de conselheiros barra moção de entidade rural em favor de 
Bolsonaro
Descrição: Uma reunião nesta sexta-feira (24) do conselho da Sociedade Rural 
Brasileira expôs o racha na mais tradicional entidade do agro no país, com 103 
anos de história.Leia mais (06/24/2022 - 17h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-24 00:00:00
Título: Datafolha: 53% afirmam 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 
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-24 20:56:00
Título: Comissão aprova proposta de atenção a pessoas com lúpus e artrite
Descrição: Proposição também cria a Política Nacional de Proteção ao Paciente 
com Doenças Raras e Reumáticas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/889839-comissao-aprova-proposta-de-
atencao-a-pessoas-com-lupus-e-artrite/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-25 06:06:16
Título: Ataque aéreo russo elimina mais de 780 nacionalistas ucranianos
Descrição: A aviação, as tropas de mísseis e a artilharia russas eliminaram mais
de 780 nacionalistas ucranianos, bem como oito tanques e outros veículos de 
combate.
Url :https://br.sputniknews.com/20220625/ataque-aereo-russo-elimina-mais-de-780-
nacionalistas-ucranianos-23280293.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-25 05:50:53
Título: NYT: EUA e Europa não esperavam sofrer consequências tão desastrosas por
sanções à Rússia
Descrição: Os EUA e os países europeus não contavam com a pressão econômica que 
as sanções impostas à Rússia estão provocando nas suas próprias economias.
Url :https://br.sputniknews.com/20220625/nyt-eua-e-europa-nao-esperavam-sofrer-
consequencias-tao-desastrosas-por-sancoes-a-russia-23280079.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-25 00:09:23
Título: Mais de 1,6 milhão de pessoas cruzaram fronteira da Ucrânia para cidade 
russa desde fevereiro
Descrição: Mais de 1,6 milhão de pessoas da região de Donbass e de outras partes
da Ucrânia cruzaram a fronteira russa chegando em Rostov-no-Don desde meados de 
fevereiro, disse o governador Vasily Golubev à Sputnik nesta sexta-feira (24).
Url :https://br.sputniknews.com/20220625/mais-de-16-milhao-de-pessoas-cruzaram-
a-fronteira-da-ucrania-para-a-russia-desde-fevereiro-23279027.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-24 13:15:12
Título: López Obrador critica ações da UE em Kiev e no caso Assange: age como 
subordinada ao poder econômico
Descrição: Para líder mexicano, a postura da União Europeia em relação à crise 
ucraniana aponta para uma má gestão política que está fazendo com que a 
população europeia se volte contra o próprio bloco. Já sobre Assange, o 
presidente vê \dois pesos e duas medidas\ na cobertura do caso.
Url :https://br.sputniknews.com/20220624/lopez-obrador-critica-acoes-da-ue-em-
kiev-e-no-caso-assange-age-como-subordinada-ao-poder-economico-23271121.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-24 12:59:10
Título: Taxa de confiança em Putin sobe de 57% para 80% em 1 ano, revela 
pesquisa
Descrição: Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (24) aponta que 80% dos 
russos confiam nas ações do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A taxa de 
confiança da população no chefe de Estado subiu 23 pontos percentuais em um ano.
Url :https://br.sputniknews.com/20220624/taxa-de-confianca-em-putin-sobe-de-57-
para-80-em-1-ano-revela-pesquisa-23270589.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-24 10:38:15
Título: Rússia e Irã estreitarão cooperação e coordenação para lidar com sanções
dos EUA
Descrição: Em um encontro com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, 
Sergei Lavrov, o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, reforçou a necessidade de 
reforçar a cooperação e coordenação com a Rússia para lidar com as sanções 
econômicas dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220624/russia-e-ira-estreitarao-cooperacao-e-
coordenacao-para-lidar-com-sancoes-dos-eua-23267507.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-24 10:11:23
Título: Presidente Alberto Fernández solicita adesão da Argentina ao BRICS
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Descrição: O presidente Alberto Fernández expressou nesta sexta-feira (24), ao 
participar virtualmente da XIV Cúpula dos líderes do BRICS, a aspiração da 
Argentina de ser \membro pleno\ do bloco que integra o Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul.
Url :https://br.sputniknews.com/20220624/presidente-alberto-fernandez-solicita-
adesao-da-argentina-ao-brics-23266292.html
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