
   Boletim de Notícias – Brasil - 27/06/2022
              www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 16:03:08
Título: \Comer ou pagar aluguel?\: ocupações em Curitiba expõem problema de 
falta de moradia
Descrição: Enfraquecimento de políticas habitacionais e crise econômica aumentam
necessidade de moradia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/comer-ou-pagar-aluguel-
ocupacoes-em-curitiba-expoem-problema-de-falta-de-moradia

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-06-26
Título: Bolsonaro não pediu redução no preço dos combustíveis, revela indicado à
presidência da Petrobras
Descrição: O escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir a 
presidência da Petrobras, Caio Mário Paes de Andrade, revelou ao Comitê de 
Elegibilidade da Petrobras que Bolsonaro não pediu a modificação da política de 
preços dos combustíveis da Petrobras. O presidente tem culpado a estatal pelo 
aumento no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, mas não está 
disposto a adotar nenhuma medida substancial para reverter isso.
“Não tenho qualquer orientação específica ou geral do acionista controlador ou 
qualquer outro acionista no sentido de alteração da política de preços 
praticados pela Companhia", disse Paes de Andrade ao comitê em e-mail revelado 
pelo Jornal O Globo.
Url : https://revistaforum.com.br/economia/2022/6/26/bolsonaro-no-pediu-reduo-
no-preo-dos-combustiveis-revela-indicado-presidncia-da-petrobras-119298.html 
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-27
Título: Oposição reúne assinaturas suficientes para convocar CPI do MEC no 
Senado
Descrição: A oposição conseguiu a assinaturas de 28 senadores, uma a mais do 
necessário para convocar a CPI do MEC. Ao menos mais dois nomes podem se juntar 
aos que querem apurar o tráfico de influência praticado no MEC sob a gestão do 
ex-ministro Milton Ribeiro. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/oposicao-reune-assinaturas-suficientes-
para-convocar-cpi-do-mec-no-senado 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-26
Título: Exclusivo: empresário que denunciou esquema no MEC diz como era a 
abordagem por propina
Descrição: O Fantástico apresenta uma entrevista com o empresário que denunciou 
um esquema de corrupção no Ministério da Educação. As acusações levaram à 
prisão, esta semana, do ex-ministro Milton Ribeiro e de outros quatro suspeitos.
Escutas telefônicas, autorizadas pela Justiça, acabaram envolvendo o presidente 
Jair Bolsonaro no escândalo. Agora, senadores pedem que o Supremo Tribunal 
Federal apure a possível interferência de Bolsonaro na investigação.
Url : https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/06/26/exclusivo-empresario-
que-denunciou-esquema-no-mec-diz-como-era-a-abordagem-por-propina.ghtml 

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-06-26
Título: Relação de Milton Ribeiro com pastores provocou pedido de demissão de 
assessores
Descrição: Assessores do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pediram demissão
de seus cargos pela insistência dele em manter os pastores Arilton Moura e 
Gilmar Santos dentro de seu gabinete na pasta. A informação é do relatório final
da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre supostas irregularidades na gestão 
de Ribeiro na pasta. A repórter Thais Arbex, que teve acesso exclusivo ao 
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documento, relata que assessores do gabinete de Ribeiro chegaram a relatar, “em 
tom de desabafo”, que alertaram o ministro, por diversas vezes, em relação “ao 
perigo” que a atuação dos pastores trazia para a imagem do ministro e do 
próprio MEC.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/26/relao-de-milton-ribeiro-
com-pastores-provocou-pedido-de-demisso-de-assessores-119296.html 

Fonte: Poder360
Título: Pastor e ex-MEC estiveram 10 dias no mesmo hotel, diz PF
Descrição: Arilton Moura e Luciano Musse são suspeitos de envolvimento em 
esquema de corrupção no Ministério da Educação
Url :https://www.poder360.com.br/justica/pastor-e-ex-mec-estiveram-10-dias-no-
mesmo-hotel-diz-pf/

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-26
Título: Ex-presidente da Petrobrás chama Bolsonaro de “psicopata” e diz que seu 
celular tinha provas de crimes cometidos por ele
Descrição: Durante uma discussão em um grupo de economistas, o ex-presidente da 
Petrobras Roberto Castello Branco afirmou que devolveu seu celular corporativo à
estatal, ao deixar o comando da empresa, com material que, segundo ele, poderia 
incriminar o presidente Jair Bolsonaro (PL). Castello Branco debatia com Rubem 
Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil, sobre a elevação do preço dos 
combustíveis. Novaes então diz que o colega economista – primeiro presidente da 
Petrobras na gestão de Bolsonaro, indicado pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes – ataca a atual gestão do governo federal. “Se eu quisesse atacar o 
Bolsonaro não foi e não é por falta de oportunidade (sic). Toda vez que ele 
produz uma crise, com perdas de bilhões de dólares para seus acionistas, sou 
insistentemente convidado pela mídia para dar minha opinião. Não aceito 90% 
deles [dos convites] e quando falo procuro evitar ataques”, retruca o ex-
presidente da estatal.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/ex-presidente-da-petrobras-chama-
bolsonaro-de-psicopata-e-diz-que-seu-celular-tinha-provas-de-crimes-cometidos-
por-ele 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 18:56:47
Título: Massacre de Guapoy: MST cobra punição aos \mandantes dentro do governo 
do estado\
Descrição: Em nota, movimento diz que os \homens que deram a voz de comando do 
Massacre de Guapoy precisam ser responsabilizados\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/massacre-de-guapoy-mst-cobra-
punicao-aos-mandantes-dentro-do-governo-do-estado

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-26
Título: Ataque de fazendeiros a indígenas em Mato Grosso do Sul deixa feridos e 
desaparecidos
Descrição: Apib e Cimi denunciam violência de fazendeiros e jagunços contra 30 
indígenas Kaiowá e Guarani, que retomaram território ancestral em Naviraí, na 
noite de quinta-feira. Fazendeiros e jagunços armados atacam desde a madrugada 
desta sexta-feira (24) cerca de 30 indígenas Kaiowá e Guarani no território 
ancestral denominado Kurupi/São Lucas, localizado no território Dourados-Amambai
Pegua II, em Naviraí (MS). Os ataques começaram depois que os indígenas 
retomaram a terra, na noite de ontem. Lideranças da comunidade denunciam que há 
muitos feridos, inclusive mulheres e crianças e que três pessoas estão 
desaparecidas. Os relatos são do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e 
da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Ativistas chegaram a 
mencionar mortes, mas a informação não foi confirmada até o fechamento desta 
matéria.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/06/ataque-de-
fazendeiros-contra-indigenas-no-ms-deixa-feridos-e-desaparecidos/  
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Fonte: Congresso em Foco
Título: Dom Phillips é velado e família pede justiça por crimes na Amazônia
Descrição: O jornalista britânico Dom Phillips, assassinado no interior da 
Amazônia no início de junho junto com o indigenista Bruno Pereira, foi velado na
cidade fluminense de Niterói. A escolha da realização da cerimônia no Brasil, em
vez do Reino Unido, não se deu por acaso. “Dom será cremado no país que amava, 
seu lar escolhido, [ ]The post Dom Phillips é velado e família pede justiça por 
crimes na Amazônia appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/dom-phillips-e-velado-e-
familia-pede-justica-por-crimes-na-amazonia/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-26 15:40:23
Título: Familiares se despedem de Dom Phillips em funeral em Niterói
Descrição: A viúva, Alessandra Sampaio, e a irmã do jornalista, Sian Phillips, 
leram pronunciamentos em português e inglês
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/familiares-se-despedem-de-dom-
phillips-em-funeral-em-niteroi/

Fonte:  The Guardian
Data: 2022-06-26 16:19:25
Título:Assassinado o jornalista britânico Dom Phillips, que descansou no Brasil
Descrição: Meu irmão foi morto porque tentou contar ao mundo o que estava 
acontecendo com a floresta tropical, diz Sian Phillips O jornalista britânico 
Dom Phillips foi colocado para descansar no Brasil, exatamente três semanas 
depois de ter sido abatido a tiros enquanto viajava pela Amazônia com o 
especialista indígena Bruno Pereira.Pereira e Phillips, um colaborador de longa 
data do Guardian, desapareceu enquanto viajava no rio Itaquaí no domingo 5 de 
junho. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/26/murdered-british-journalist-
dom-phillips-laid-to-rest-in-brazil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 19:00:04
Título: Exposição indevida de atriz mostra \falta de sensibilidade com mulheres 
estupradas\
Descrição: Especialistas analisam violência sofrida por Klara Castanho à luz do 
direito à privacidade, ao aborto e à adoção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/exposicao-indevida-de-atriz-
mostra-falta-de-sensibilidade-com-mulheres-estupradas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 13:16:51
Título: Análise | O caso Genivaldo Santos e a tortura escancarada 
Descrição: Condutas são frequentes e devem ser questionadas, em especial hoje, 
Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/analise-o-caso-genivaldo-santos-
e-a-tortura-escancarada 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 18:01:47
Título: \O futuro é orgânico, porque o que está matando hoje é alimentação\, 
afirma médico naturalista
Descrição: Celerino Carriconde fala sobre o Centro Nordestino de Medicina 
Popular e o papel das PANCs
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/o-futuro-e-organico-porque-o-
que-esta-matando-hoje-e-alimentacao-afirma-medico-naturalista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 17:11:12
Título: Análise | O caráter democrático das universidades públicas as torna alvo
do fascismo
Descrição: Centros de pensamento são resistência contra o obscurantismo 
bolsonarista
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/analise-o-carater-democratico-
das-universidades-publicas-as-torna-alvo-do-fascismo

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-06-26
Título: Gilberto Gil 80 anos – uma festa que é de todos, do Brasil e do mundo
Descrição: Meu pai trabalhava na Abril Cultural na década de 60. Por conta 
disso, trazia pra casa aqueles disquinhos da série Música Popular Brasileira. 
Eram vinis menores, de dez polegadas, com quatro canções de cada lado e um 
fascículo com a história do músico. Um dos primeiros que me atraquei, ainda bem 
criança, foi o de Gilberto Gil. Lembro bem da sensação que me causou a canção 
“Domingo no Parque”. Foi minha primeira proximidade do que se revelou 
posteriormente como estética, como a "crítica do gosto", que tive. É uma canção 
cinematográfica, repleta de cores, tragédia, angústia e beleza, uma infinita 
beleza. Pela primeira vez reparei que sons poderiam contar histórias, propor 
movimentos, reinventar a vida. Tinha uns oito ou nove anos e poucas vezes havia 
ouvido algo tão bonito.Mais de 50 anos depois, reafirmo. Outras belezas, no 
entanto, vieram se somar àquela, da infância, e se perpetuaram pela vida afora. 
Gil é daqueles artistas que cumpre seu papel transformador dentro e fora da 
obra. E suas obras seguiram nos ensinando, senão a viver, a questionar a vida.
Url : https://revistaforum.com.br/opiniao/2022/6/24/gilberto-gil-80-anos-uma-
festa-que-de-todos-do-brasil-do-mundo-119222.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-26 06:00:54
Título: ‘Funk é a válvula de escape do pessoal da favela’, diz MC Hariel
Descrição: Artista do funk consciente lançou um dos mais marcantes projetos 
audiovisuais de música do ano
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/funk-e-a-valvula-de-
escape-do-pessoal-da-favela-diz-mc-hariel/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 14:11:54
Título: Exposição fotográfica em Curitiba mostra realidade de presídios em 
países latino-americanos
Descrição: Exposição vai até 19 de agosto, de segunda a sexta, na Sede dos 
Núcleos Especializados da Defensoria Pública do Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/exposicao-fotografica-em-
curitiba-mostra-realidade-de-presidios-em-paises-latino-americanos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 13:42:43
Título: Opinião | Não é possível \salvar a Amazônia\ mantendo o modo de produção
capitalista
Descrição: \Para retardar o fim do mundo ,só nos restam como últimas trincheiras
a política, a palavra, o amor e as artes\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/e26-opiniao-nao-e-possivel-
salvar-a-amazonia-mantendo-o-modo-de-producao-capitalista
 
Fonte: Montedo
Data: 2022-06-26
Título: Bolsonaro confirma Braga Netto como vice em sua chapa
Descrição: Jair Bolsonaro confirmou ao programa 4×4 no Youtube, o general Walter
Braga Netto será seu candidato a vice-presidente nas eleições presidenciais 
deste ano.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/06/26/bolsonaro-confirma-braga-netto-como-
vice-em-sua-chapa/ 

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-06-26
Título: 26 DE JUNHO; 114º ANIVERSÁRIO DO SALVADOR ALLENDE
Descrição: O dia 26 de junho marca o 114º aniversário do nascimento de Salvador 
Allende. Mais de meio século após o memorável triunfo do povo Allendista em 4 de
setembro de 1970, cujo protagonista foi o povo, em um processo social e popular 
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cumulativo de construção de valores e ideais éticos, que trouxe o porta-
estandarte do humilde e símbolo da transformação do socialismo, Dr. Salvador 
Allende Gossens, à presidência da República, com um Programa Popular Básico, 
expresso nas primeiras 40 medidas urgentes. Um componente decisivo foi a criação
dos Comitês de Base da Unidade Popular (UP), como expressão unitária do poder 
político e social na base, nos bairros, nas cidades, nos locais de trabalho ou 
nos centros de estudo. Mais de 15.000 comitês foram criados, com a participação 
de forças independentes e populares.  Salvador Allende significou nobreza 
espiritual, uma reafirmação permanente do compromisso incondicional com a 
emancipação, autonomia, libertação humana e rebelião do povo chileno.
Url : https://werkenrojo.cl/26-de-junio-114-natalicio-de-salvador-allende/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-26 10:47:11
Título: Que caminhos a integração de uma nova onda de progressismo na América 
Latina pode tomar? 
Descrição: Com vitória de Petro na Colômbia e favoritismo de Lula nas pesquisas,
correlação de forças na região pode mudar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/26/que-caminhos-a-integracao-de-
uma-nova-onda-de-progressismo-na-america-latina-pode-tomar
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-26 08:05:30
Título: Rússia toma cidade ucraniana de Severodonetsk e reforça aliança com 
Belarus
Descrição: Os avanços russos no leste não implicam uma reviravolta radical na 
guerra, apontam especialistas
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-toma-cidade-ucraniana-de-
severodonetsk-e-reforca-alianca-com-belarus/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-27 04:33:43
Título: Noam Chomsky aponta derradeiro objetivo do 'jogo' dos EUA contra a 
Rússia
Descrição: Os EUA estão claramente determinados a continuar a enfraquecer a 
Rússia, disse Noam Chomsky, filósofo, linguista e ativista político norte-
americano, em entrevista ao jornal The Nation, comentando a situação na Ucrânia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220627/noam-chomsky-aponta-derradeiro-
objetivo-do-jogo-dos-eua-contra-a-russia-23302933.html

Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-06-26
Título: Reuters: Milhares de pessoas com bandeiras soviéticas protestam em Madri
contra a OTAN
Descrição: De acordo com os organizadores, 5.000 pessoas participaram do 
protesto, enquanto as autoridades de Madri falaram de 2.200. Os manifestantes se
opõem às políticas da OTAN, incluindo o fornecimento de armas à Ucrânia e o 
estabelecimento de bases militares da aliança na Europa. "Estou farto deste 
negócio de armas e de matar pessoas". Eles incentivam as guerras e nós sempre 
pagamos por eles. Sem OTAN, sem bases, deixe os americanos ir e nos deixe em 
paz", disse Concha Hoyos, uma pensionista de Madri. A Reuters diz que . A cúpula
da OTAN na capital espanhola está agendada para 29-30 de junho. Os líderes da 
Aliança planejam considerar uma série de questões, incluindo a adesão da 
Finlândia e da Suécia ao bloco.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1722133-sammit_nato/ 

Fonte: Hora 724 - Colombia
Data: 2022-06-26
Título: Nova Iorque realiza o primeiro desfile do Orgulho em pessoa desde a 
pandemia
Descrição: Bandeiras do arco-íris, música e festas inundaram as ruas de Nova 
Iorque no domingo durante o desfile do Orgulho LGTBIQ+, um evento histórico que 
não era realizado pessoalmente desde 2019 devido à pandemia do coronavírus. 
"Este ano parece haver mais habitantes do que turistas, talvez um pouco menos de
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pessoas do que o último em 2019", aponta um voluntário da Igreja Episcopal da 
Ascensão na Quinta Avenida, enquanto distribui água de limão para os 
participantes. Foi difícil encabeçar o desfile anterior, pois era o 50º 
aniversário dos tumultos de Stonewall em Nova York. Foram manifestações 
violentas que ocorreram em protesto contra uma batida policial que ocorreu na 
madrugada de 28 de junho de 1969 neste local histórico para a comunidade gay na 
Grande Maçã, e que acendeu o rastilho da luta pelos direitos dos gays, já que em
28 de junho de 1970 foram realizadas as primeiras marchas do Orgulho em Nova 
Iorque e Los Angeles para comemorar o primeiro aniversário dos tumultos.
Url : https://hora724.com/nueva-york-celebra-su-primer-desfile-del-orgullo-en-
persona-desde-la-pandemia/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 20220-06-24
Título: Privatização da gestão do Porto de Santos trará prejuízos a toda a baixada 
santista
Descrição: Na mira do governo federal, gestão do porto de Santos, o maior do 
país, pode ser privatizada ainda este ano. Municípios serão prejudicados com 
redução de empregos, arrecadação, atividade econômica e turismo. Uma das 
prioridades do governo federal ainda para este ano é a privatização da gestão de
portos brasileiros, entre eles o maior da América Latina, que é o de Santos, no 
litoral paulista. A notícia só é boa para iniciativa privada. Com a venda, perde
o país, os municípios da região e a população, avaliam economistas, 
parlamentares, prefeitos e representantes dos trabalhadores. De acordo com eles,
a decisão de privatizar a gestão dos portos não leva em consideração questões 
como a segurança e a soberania do país, a proteção ao meio ambiente, nem 
aspectos trabalhistas e questões econômicas relacionadas aos municípios onde 
estão localizados. Pelo porto de Santos passam 27% da balança comercial do país,
ou seja, as transações comerciais com o exterior. É também deste porto que zarpa
grande parte dos chamados cruzeiros – viagens turísticas em transatlânticos – 
que atraem milhares de pessoas de todas as partes do país (e do mundo) todos os 
anos.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/privatizacao-da-gestao-do-porto-de-santos-
trara-prejuizos-a-toda-a-baixada-santi-4587 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-26 15:09:15
Título: Covid-19: Vacinas salvaram 20 milhões de vidas em um ano, aponta novo 
estudo
Descrição: Pesquisadores do Imperial College contalibilizam 12,2 milhões de 
pessoas poupadas em países ricos e 7,5 milhões em nações pobres
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/covid-19-vacinas-salvaram-20-milhoes-
de-vidas-em-um-ano-aponta-novo-estudo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-26 11:34:51
Título: Datafolha: 4 em cada 10 brasileiros avaliam que Bolsonaro incentiva 
ilegalidade na Amazônia
Descrição: Entrevistados acreditam que presidente mais estimula do que combate 
atividades como pesca irregular, invasão de terras indígenas, desmatamento e 
garimpo ilegal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/datafolha-4-em-cada-10-
brasileiros-avaliam-que-bolsonaro-incentiva-ilegalidade-na-amazonia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-26 11:13:41
Título: ‘A esquerda está voltando porque a direita não deu respostas 
satisfatórias’, diz Arce
Descrição: Líderes progressistas conquistaram nos últimos anos as presidências 
da Bolívia, Argentina, Peru, Chile e mais recentemente da Colômbia
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/a-esquerda-esta-voltando-
porque-a-direita-nao-deu-respostas-satisfatorias-diz-arce/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-06-26 10:51:29
Título: ‘A Lava-Jato é pai e mãe desta situação política a que chegamos’, diz 
Gilmar Mendes
Descrição: Na avaliação do magistrado, a operação 'era um projeto político de 
viés totalitário'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/a-lava-jato-e-pai-e-mae-
desta-situacao-politica-a-que-chegamos-diz-gilmar-mendes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-26 08:15:25
Título: Tragédia de Mariana: Justiça suspende exigências impostas a atingidos
Descrição: Contratação de advogado para pedir indenização online foi suspensa
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/tragedia-de-mariana-justica-
suspende-exigencias-impostas-a-atingidos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-26 07:52:42
Título: Operação abafa no Planalto: governo mapeia nomes na CPI e faz pente-fino
em investigações
Descrição: Auxiliares do presidente traçaram um plano para tentar frear a 
criação de uma Comissão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/operacao-abafa-no-planalto-
governo-mapeia-nomes-na-cpi-e-faz-pente-fino-em-investigacoes/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-26 21:05:36
Título: Requião “Coração Valente” no Blog do Esmael
Descrição: O ex-senador Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná, 
será entrevistado na terça-feira (28/06), às 19 horas, pelo Blog do Esmael. Será
a primeira fala do político ao site após ele ser submetido ao implante do stent 
cardíaco na semana passada. Stent é um tubo expansível utilizado para restaurar 
o fluxo sanguíneo na artéria coronária. ... Read moreNotícias Verdadeiras, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-coracao-valente-no-blog-do-esmael/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-26 12:01:03
Título: Neoliberalismo transformou redes sociais em espaço sem lei
Descrição: ► O dito jornalismo profissional é na verdade um eufemismo para 
designar operador financeiro e cometer crimes contra a sociedade O editorialista
da Folha leu, mas não compreendeu a mensagem da jornalista felipina Maria Ressa,
Nobel da Paz em 2021, que critica a oligopolização, manipulação dos fatos, 
fraudes e assédio também em profusão nas redes ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/neoliberalismo-transformou-redes-sociais-
em-espaco-sem-lei/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-26 18:21:18
Título: Câncer: 4 novidades que podem revolucionar tratamento da doença
Descrição: O maior congresso de oncologia do mundo trouxe avanços importantes 
que, na avaliação dos médicos, vão modificar a forma como se lida com alguns 
tipos de tumores.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61839292?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-26 14:12:35
Título: Príncipe Charles 'aceitou mala com 1 milhão de euros', diz jornal 
britânico
Descrição: Assessoria de imprensa de Charles informou que doações do xeque Hamad
bin Jassim, ex-primeiro-ministro do Catar, foram passadas imediatamente para uma
das instituições de caridade do príncipe e \todos os processos adequados foram 
seguidos\.
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Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61944596?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-27 00:00:00
Título: Renan deve reassumir mandato se CPI do MEC for instalada
Descrição: Renan Calheiros (MDB-AL) deve reassumir seu mandato se a CPI do MEC 
(Ministério da Educação) for instalada no Senado.Leia mais (06/27/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/renan-deve-reassumir-mandato-se-cpi-do-mec-for-
instalada.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-27 00:00:00
Título: Vereador de Porto Alegre morre após mal súbito em prova de natação em 
Fortaleza
Descrição: Mauro Zacher (PDT), vereador de Porto Alegre, morreu na manhã deste 
domingo (26) após um mal súbito em uma prova de natação em mar aberto em 
Fortaleza, no Ceará.Leia mais (06/27/2022 - 00h18)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/cotidiano/2022/06/vereador-de-porto-alegre-morre-apos-mal-subito-em-prova-
de-natacao-em-fortaleza.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-26 00:00:00
Título: Bolsonaro tem direito de ofender mulheres para esconder denúncias?
Descrição: Nesta semana o Tribunal de Justiça de São Paulo decidirá se Jair 
Bolsonaro tem o direito de ofender sexualmente uma jornalista que desmascarou 
seus crimes. Caso decida a favor do criminoso, declarará, ao mesmo tempo, guerra
à imprensa e guerra às mulheres brasileiras.Leia mais (06/26/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/06/bolsonaro-tem-direito-de-ofender-
mulheres-para-esconder-denuncias.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-26 00:00:00
Título: Gilmar Mendes tem diagnóstico de Covid dias após jantar com cúpula do 
Congresso e Bolsonaro
Descrição: Quatro dias após participar de um jantar com a presença do presidente
Jair Bolsonaro (PL) e cerca de 40 integrantes dos três Poderes, o ministro do 
STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes recebeu diagnóstico de Covid-
19.Leia mais (06/26/2022 - 14h58)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/gilmar-mendes-tem-diagnostico-de-covid-dias-apos-jantar-com-
cupula-do-congresso-e-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-27 01:47:57
Título: Crise social no Equador pode interromper a produção de petróleo nas 
próximas 48 horas
Descrição: A produção de petróleo no Equador está em níveis criticamente baixos 
e será interrompida completamente em dois dias, a menos que a logística seja 
restaurada, disse o Ministério de Energia e Minas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220627/crise-social-no-equador-pode-
interromper-a-producao-de-petroleo-nas-proximas-48-horas-23301997.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-26 13:09:30
Título: EUA e Alemanha defendem solução diplomática para conflito na Ucrânia
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Descrição: Os Estados Unidos e a Alemanha estão unidos na necessidade de uma 
solução diplomática para o conflito na Ucrânia, declarou um alto funcionário da 
Casa Branca.
Url :https://br.sputniknews.com/20220626/eua-e-alemanha-defendem-solucao-
diplomatica-para-conflito-na-ucrania-23294735.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-26 11:50:03
Título: Biden: 'Anunciaremos juntos, no G7, que proibiremos as importações de 
ouro russo'
Descrição: O que até agora era um \embargo\ ausente ao ouro russo deve se tornar
parte das sanções ocidentais após os desenvolvimentos da operação militar 
especial russa na Ucrânia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220626/biden-anunciaremos-juntos-no-g7-que-
proibiremos-as-importacoes-de-ouro-russo-23293996.html
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