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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 19:35:36
Título: Falta de comida atinge 1 em cada 4 famílias brasileiras, aponta o 
Datafolha
Descrição: Entre os mais pobres e os desempregados, o percentual dos que relatam
insegurança alimentar é ainda maior
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/falta-de-comida-atinge-1-em-cada-
4-familias-brasileiras-aponta-o-datafolha/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Datafolha: 1 em cada 4 brasileiros não tem comida suficiente
Descrição: Mais pobres são os mais afetados pela insegurança alimentar. Entre as
pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos, 38% dizem não ter 
comida suficiente em casa para suas famílias.
Url :https://www.dw.com/pt-br/datafolha-1-em-cada-4-brasileiros-não-tem-comida-
suficiente/a-62283495?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 07:11:39
Título: Artigo | Acabar com a fome é uma luta de todos
Descrição: Não devemos medir esforços para ajudar os 33 milhões de brasileiros 
que passam por necessidades nesse momento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/artigo-acabar-com-a-fome-e-uma-
luta-de-todos

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-27
Título: Contra a fome e por comida de verdade, alimentos são doados na 19ª 
Jornada de Agroecologia
Descrição: Cerca de 20 toneladas de alimentos produzidos por acampamentos e 
assentamentos da reforma agrária do Paraná devem beneficiar famílias de nove 
comunidades de Curitiba e Região Metropolitana
Url : https://mst.org.br/2022/06/27/contra-a-fome-e-por-comida-de-verdade-
alimentos-sao-doados-na-19a-jornada-de-agroecologia/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-27
Título: IPCA-15: Passagens aéreas, abobrinha, cenoura e diesel; veja o que mais aumentou
Descrição: Entre os campeões de preços altos de junho, segundo a prévia da 
inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), estão 
as passagens áreas, que acumulam alta de mais de 120% em 12 meses, 
e legumes como abobrinha, cenoura e pepino, que acumulam alta de 80% a mais de 
100% em 12 meses. Essas altas foram fortemente impactadas pelos reajustes nos 
preços dos combustíveis. Em 12 meses, o litro do óleo  diesel subiu 51,04% e os 
preços cobrados nas bombas, pela primeira vez, superaram os da gasolina.  
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ipca-15-passagens-aereas-abobrinha-
cenoura-e-diesel-veja-o-que-mais-aumentou-b9c9 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-27
Título: Em depoimento, Milton Ribeiro não negou ter cometido irregularidades no 
MEC, diz PGR
Descrição: O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, em oitiva, não negou que 
tenha cometido irregularidades quando chefiava o MEC. Ele também afirmou à 
Polícia Federal que ministro de Estado não tem a atribuição de direcionar 
verbas. A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o ex-ministro teria 
se reunido 18 vezes, em um período de 15 meses, com os pastores Gilmar Santos e 
Arilton Moura. Os pastores são suspeitos em um esquema de tráfico de influência 
quando Ribeiro comandava a pasta. Milton é acusado de receber pastores para 
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combinar a distribuição de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 
Educação para prefeituras indicadas pelos pastores. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/em-depoimento-milton-ribeiro-nao-negou-
ter-cometido-irregularidades-no-mec-diz-pgr 

Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-27
Título: Filha de pastor do caso MEC recebeu R$ 3,9 mil em auxílio emergencial
Descrição: Victoria Camacy Amorim Correia Bartolomeu, filha do pastor Arilton 
Moura, apontado como um dos líderes do gabinete paralelo no MEC (Ministério da 
Educação) e preso na operação que investiga supostos desvios de verba do 
ministério, recebeu R$ 3.900 do benefício do Auxílio Emergencial. O marido de 
Victoria, Helder Diego da Silva Bartolomeu, também recebeu R$ 4.150. Victoria 
seria a mulher que a defesa de Milton Ribeiro afirmou que comprou, em fevereiro 
deste ano, por R$ 32 mil, um carro avaliado em R$ 50 mil. O dinheiro estava 
depositado na conta de Myriam Ribeiro, esposa do ex-ministro. O valor é menos 
que o estimado pela tabela Fipe, principal referência para negociação de 
veículo.
Url : https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/06/27/filha-
pastor-mec.htm 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-27
Título: Cármen Lúcia manda PGR incluir Bolsonaro nas investigações do escândalo 
no MEC
Descrição: Cármen Lúcia encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma 
determinação para que Jair Bolsonaro seja incluído em inquérito que apura 
suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação (MEC). A ministra do 
Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu ao pedido do deputado Reginaldo Lopes 
(PT-MG) para fazer a solicitação. Ele argumenta que é necessário apurar se houve
envolvimento do presidente no caso.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/carmen-lucia-manda-pgr-incluir-
bolsonaro-nas-investigacoes-do-escandalo-no-mec/ 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-27 00:00:00
Título: Elo de Milton Ribeiro com pastores ignora investigação e falta a 4 
depoimentos
Descrição: Um ex-assessor especial de Milton Ribeiro, amigo e braço direito do 
ex-ministro da Educação, faltou a quatro convocações da CGU (Controladoria-Geral
da União) no âmbito da investigação sobre o balcão de negócios que operava no 
ministério.Leia mais (06/27/2022 - 23h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/elo-de-milton-ribeiro-com-pastores-ignora-investigacao-e-
falta-a-4-depoimentos.shtml

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-27 17:21:00
Título: “Nada está descartado”: o que diz o delegado que preside o inquérito 
sobre Bruno e Dom
Descrição: Delegado Alex Perez explica que uma segunda apuração poderá ser 
aberta e os indícios sobre um eventual mandante ainda são “poucos”
Url :https://apublica.org/2022/06/nada-esta-descartado-o-que-diz-o-delegado-que-
preside-o-inquerito-sobre-bruno-e-dom/
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-27 09:00:00
Título: Despacho de presidente do Ibama pode custar ao menos R$ 3,6 bilhões à 
União
Descrição: Levantamento exclusivo da Pública identificou 6.297 processos 
referentes a infrações ambientais que podem ser afetados pela canetada de 
Eduardo Bim

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/06/27/filha-pastor-mec.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/06/27/filha-pastor-mec.htm
https://www.brasil247.com/brasil/em-depoimento-milton-ribeiro-nao-negou-ter-cometido-irregularidades-no-mec-diz-pgr
https://www.brasil247.com/brasil/em-depoimento-milton-ribeiro-nao-negou-ter-cometido-irregularidades-no-mec-diz-pgr
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/carmen-lucia-manda-pgr-incluir-bolsonaro-nas-investigacoes-do-escandalo-no-mec/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/carmen-lucia-manda-pgr-incluir-bolsonaro-nas-investigacoes-do-escandalo-no-mec/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/elo-de-milton-ribeiro-com-pastores-ignora-investigacao-e-falta-a-4-depoimentos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/elo-de-milton-ribeiro-com-pastores-ignora-investigacao-e-falta-a-4-depoimentos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/elo-de-milton-ribeiro-com-pastores-ignora-investigacao-e-falta-a-4-depoimentos.shtml
https://apublica.org/2022/06/nada-esta-descartado-o-que-diz-o-delegado-que-preside-o-inquerito-sobre-bruno-e-dom/
https://apublica.org/2022/06/nada-esta-descartado-o-que-diz-o-delegado-que-preside-o-inquerito-sobre-bruno-e-dom/


Url :https://apublica.org/2022/06/despacho-de-presidente-do-ibama-pode-custar-
ao-menos-r-36-bilhoes-a-uniao/

Fonte: De Olho nos Ruralistas
Data: 2022-06-28
Título: Filho de Bolsonaro defende fazendeiros que ocupam terras ligadas ao clã 
Dallagnol
Descrição: A família do ex-procurador Deltan Dallagnol não é a única no meio 
político nacional que está de olho nos desdobramentos na região da Gleba e do 
Projeto de Assentamento Japuranã, nos municípios de Juara e Nova Bandeirantes, 
no noroeste do Mato Grosso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chegou 
a interceder junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), em defesa dos ocupantes da terra. O filho do presidente agiu em nome de
um aliado da família, o deputado estadual Gilberto Cattani (PL-MT). O motivo da 
atuação foi uma ação da Polícia Federal contra fazendeiros que ocupam a parte do
assentamento, cuja área tem sobreposições com as terras pertencentes ao pai, 
tios e primos do ex-coordenador da Operação Lava Jato, que coordenou as 
acusações contra o ex-presidente Lula. Deltan deixou a carreira jurídica e agora
se apresenta como pré-candidato ao Congresso pelo Podemos do Paraná.
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2022/06/28/filho-de-bolsonaro-defende-
fazendeiros-que-ocupam-terras-ligadas-ao-cla-dallagnol/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 16:27:15
Título: Deltan Dallagnol diz que vai votar em Bolsonaro em caso de 2º turno 
contra Lula
Descrição: Ex-procurador da Lava Jato publicou a mensagem de apoio ao ex-capitão
em suas redes sociais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/deltan-dallagnol-diz-que-vai-
votar-em-bolsonaro-em-caso-de-2o-turno-contra-lula/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-27 00:00:00
Título: Processo contra Deltan no TCU deve ser concluído até julho
Descrição: O processo contra o ex-procurador Deltan Dallagnol no TCU (Tribunal 
de Contas da União) deve ser concluído até julho. Ele foi retomado neste sábado 
(25), após o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça) ter derrubado uma 
decisão do Paraná que havia suspendido as investigações.Leia mais (06/27/2022 - 
12h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/processo-contra-deltan-no-tcu-deve-ser-concluido-
ate-julho.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-27 00:00:00
Título: Parecer do TCU sobre contas de Bolsonaro vê uso eleitoral em emendas de 
relator
Descrição: Parecer da área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) 
recomenda aprovação das contas do governo de Jair Bolsonaro (PL) referentes a 
2021 com ressalvas, mas faz diversas críticas ao uso das emendas de relator.Leia
mais (06/27/2022 - 19h26)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/parecer-do-tcu-sobre-contas-de-bolsonaro-ve-uso-
eleitoral-em-emendas-de-relator.shtml

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-27
Título: Mais de 70% das vagas de trabalho perdidas em 2020 eram ocupadas por mulheres
Descrição: Das 825,3 mil vagas fechadas em 2020, 593,6 mil eram ocupadas por 
mulheres. Economista diz que problema é estrutural e histórico que penaliza mais
as mulheres, principalmente em época de crise. No auge da pandemia, em 2020, as 
empresas brasileiras demitiram 825,3 mil trabalhadores  formais. Deste total 
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593,6 mil postos de trabalho eram ocupados por mulheres. Ou seja, dos postos 
fechados, 71,9% eram ocupados por trabalhadoras, muitas delas mães solo, chefes 
de família.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mais-de-70-das-vagas-de-trabalho-perdidas-
em-2020-eram-ocupadas-por-mulheres-d88c 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-27
Título: Em nota, SBPC denuncia ‘fobia contra as mulheres’ no Brasil
Descrição:  Em documento divulgado nesta segunda-feira (27), a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) denuncia o que chama de “fobia 
contra as mulheres”, como sintoma manifestado por três graves episódios recentes
no país. “Foram três os ataques infames a mulheres esta semana que passou”, diz 
a nota. O primeiro caso é o da menina de 11 anos “a quem se tentou impedir de 
levar adiante um aborto duplamente legal, porque decorrente de estupro e 
colocando em risco a vida da criança gestante”.  O segundo caso são “as ofensas 
a uma jovem atriz, igualmente estuprada”, que deu à luz, após ser vítima de 
crime, e doou a criança, “sem se valer de seu direito legal a abortar”, observa 
a SBPC. A entidade observa a hipocrisia e contradição dos que condenaram a atriz
Klara Castanho, já que ela adotou uma conduta “exatamente como queriam as 
operadoras do Direito que atormentaram a menina” de 11 anos levada a um 
constrangimento criminoso. “Soma-se o caso da jornalista Patricia Campos Mello,”
– continua a nota da SBPC – “que por apurar profissionalmente a indústria 
política das fake news foi ofendida, ganhou um processo cível em primeira 
instância e depois, na fase recursal ora em andamento, passou pela situação de 
um desembargador minimizar o crime e votar contra a compensação legal.”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/06/em-nota-sbpc-
denuncia-fobia-contra-as-mulheres-no-brasil/ 

Fonte: De Olho nos Ruralistas
Data: 2022-06-27
Título: Saiba quem é o dono da fazenda onde Guarani Kaiowá foi assassinado, no 
Mato Grosso do Sul
Descrição: Massacre policial ocorreu nesta sexta-feira, em Amambai, na fronteira
com o Paraguai, e deixou oito feridos; pecuarista tem várias fazendas no 
município, fundou frigorífico no país vizinho e já foi autuado por desmatamento 
e extração ilegal de madeira. A ação do BPChoque (Batalhão de Policiamento de 
Choque) da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul teve início após os Kaiowá 
ocuparem uma área da Fazenda Borda da Mata, vizinha da Terra Indígena Amambai. O
imóvel de 269 hectares pertence à empresa VT Brasil Administração e 
Participação, controlada por Waldir Cândido Torelli e seus três filhos. Torelli 
já foi perfilado por este observatório na série De Olho no Paraguai. Ele possui 
açougues em São Paulo e várias fazendas no Mato Grosso do Sul. Teve frigorífico 
no Mato Grosso e no Paraguai, em sociedade com Jair Antônio de Lima, radicado no
país vizinho. O do Mato Grosso foi adquirido pela gigante Marfrig. Segundo o 
jornal Campo Grande News, a Grande Assembleia Aty Guasu Guarani e Kaiowá está 
chamando a ação policial de Massacre de Guapoy. O Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) soltou nota igualmente classificando o episódio como 
massacre.
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2022/06/25/saiba-quem-e-o-dono-da-
fazenda-onde-guarani-kaiowa-foi-assassinado-no-mato-grosso-do-sul/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 18:32:14
Título: Com inquérito prorrogado, advogada da família de Genivaldo teme que caso
caia no esquecimento
Descrição: Investigações prosseguirão por mais 30 dias, comissão do Senado vai 
votar convocação de ministro da Justiça após sigilo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/com-inquerito-prorrogado-
advogada-da-familia-de-genivaldo-teme-que-caso-caia-no-esquecimento

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 17:16:52
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Título: Entidade diz que novo presidente da Petrobras não tem formação e 
experiência para o cargo
Descrição: Associação entrou com uma representação na Comissão de Valores 
Mobiliários para verificar eventual ilegalidade na nomeação de Caio Mario Paes 
de Andrade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/entidade-diz-que-novo-presidente-
da-petrobras-nao-tem-formacao-e-experiencia-para-o-cargo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 16:49:30
Título: Conselho aprova, mas petroleiros tentam barrar Paes de Andrade como 
presidente da Petrobras
Descrição: Formado em Comunicação, ele não teria 10 anos de experiência na área,
como mandam as regras da estatal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/conselho-aprova-mas-petroleiros-
tentam-barrar-paes-de-andrade-como-presidente-da-petrobras

Fonte: Congresso em Foco
Título: Oposição pede acesso a troca de mensagens entre Bolsonaro e ex-
presidente da Petrobras
Descrição: O líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), afirmou nesta
segunda-feira (27) que vai solicitar à Petrobras informações sobre as 
declarações atribuídas ao ex-presidente da estatal Roberto Castello Branco de 
que o celular corporativo que devolveu à petroleira quando deixou o cargo, em 
abril do ano passado, continha mensagens e áudios que incriminariam [ ]The post 
Oposição pede acesso a troca de mensagens entre Bolsonaro e ex-presidente da 
Petrobras appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/oposicao-pede-
acesso-a-troca-de-mensagens-entre-bolsonaro-e-ex-presidente-da-petrobras/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 19:04:43
Título: Motoristas de ônibus de SP fazem assembleias e avaliam nova paralisação
Descrição: Sindicato convocou assembleias para avaliar entraves na negociação e 
possibilidade de nova greve
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/motoristas-de-onibus-de-sp-
fazem-assembleias-e-avaliam-nova-paralisacao

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 15:57:00
Título: Três mil metalúrgicos da Volkswagen em São Bernardo entram em férias 
coletivas por dez dias
Descrição: É a segunda vez este ano que produção é paralisada na unidade por 
falta de peças para finalização dos carros
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/tres-mil-metalurgicos-da-
volkswagen-em-sao-bernardo-entram-em-ferias-coletivas-por-dez-dias/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-27
Título: Campanha Nacional dos Bancários 2022: Empregados da Caixa e outros 
bancos pedem garantia de emprego
Descrição: Empregados da Caixa e de outras instituições financeiras que integram
o Comando Nacional dos Bancários se reuniram com a Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban), nesta segunda-feira (27), para tratar dos temas “emprego e 
terceirização” dentro da Campanha Nacional 2022 da categoria, cuja data-base é 
1º de setembro. As principais reivindicações apresentadas hoje à Fenaban foram a
garantia dos empregos, o fim das terceirizações que se ampliam no setor e a 
jornada contratual de quatro dias de trabalho, entre segunda e sexta-feira.
“A pauta da Campanha Nacional é construída em um processo democrático, com muita
discussão e participação das bancárias e dos bancários, que vêm debatendo há 
meses para a manutenção dos nossos direitos”, explica o coordenador da Comissão 
Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/Caixa) e diretor de Administração e 
Finanças da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica 

https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/oposicao-pede-acesso-a-troca-de-mensagens-entre-bolsonaro-e-ex-presidente-da-petrobras/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/oposicao-pede-acesso-a-troca-de-mensagens-entre-bolsonaro-e-ex-presidente-da-petrobras/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/tres-mil-metalurgicos-da-volkswagen-em-sao-bernardo-entram-em-ferias-coletivas-por-dez-dias/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/tres-mil-metalurgicos-da-volkswagen-em-sao-bernardo-entram-em-ferias-coletivas-por-dez-dias/
https://www.cartacapital.com.br/politica/entidade-diz-que-novo-presidente-da-petrobras-nao-tem-formacao-e-experiencia-para-o-cargo/
https://www.cartacapital.com.br/politica/entidade-diz-que-novo-presidente-da-petrobras-nao-tem-formacao-e-experiencia-para-o-cargo/
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/conselho-aprova-mas-petroleiros-tentam-barrar-paes-de-andrade-como-presidente-da-petrobras
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/conselho-aprova-mas-petroleiros-tentam-barrar-paes-de-andrade-como-presidente-da-petrobras
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/motoristas-de-onibus-de-sp-fazem-assembleias-e-avaliam-nova-paralisacao
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/motoristas-de-onibus-de-sp-fazem-assembleias-e-avaliam-nova-paralisacao


Federal (Fenae), Clotário Cardoso. “Este é um momento de reivindicar, mas também
de celebrar a democracia no movimento sindical bancário”, acrescenta.
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/6/27/campanha-nacional-dos-
bancarios-2022-empregados-da-caixa-outros-bancos-pedem-garantia-de-emprego-
119354.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 14:14:25
Título: Sindicatos e movimentos populares realizam protesto contra privatização 
da Corsan no RS
Descrição: Sindiágua/RS contesta argumentos do governo, terça (28) será dia de 
protestos no RS contra a privatização da Companhia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/sindicatos-e-movimentos-
populares-realizam-protesto-contra-privatizacao-da-corsan-no-rs

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-27
Título: Filho de José Alencar, presidente da Fiesp diz que federação estará “do 
lado da democracia”
Descrição: Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), defendeu o Judiciário, as instituições e o estado 
democrático de direito. Ele se reuniu, em São Paulo, com representantes de dois 
conselhos superiores da entidade. O encontro teve as presenças de políticos, 
como Michel Temer (MDB), que comanda um dos conselhos, e Gilmar Mendes, ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com reportagem de Danielle Brant e 
Ranier Bragon, na Folha de S.Paulo.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/27/filho-de-jose-alencar-
presidente-da-fiesp-diz-que-federao-estara-do-lado-da-democracia-119325.html 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-06-28 05:57:40
Título: A Rússia nega a inadimplência, atribui atrasos aos intermediários   
Descrição: Moscou. A Rússia negou na segunda-feira que seu país está em 
inadimplência, embora admitiu que, devido às sanções internacionais, dois 
desembolsos não chegaram a seus credores antes do prazo do domingo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/economia/023n2eco?partner=rss

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-27 15:54:06
Título: Bloqueio de pagamentos de títulos russos pode corroer domínio do dólar, 
afirma economista francês
Descrição: Detentores estrangeiros de eurobonds russos podem levar os norte-
americanos e europeus a tribunal por bloquearem o pagamento de juros russos, um 
falso incumprimento criado ilegalmente pelo Federal Reserve dos EUA e usado para
propaganda, disse o economista francês Charles Gave à Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/20220627/bloqueio-de-pagamentos-de-titulos-
russos-pode-corroer-dominio-do-dolar-afirma-economista-frances-23318536.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 14:25:34
Título: Mobilização indígena rejeita proposta do presidente do Equador e se 
mantém em greve
Descrição: Após duas semanas de paralisação, cinco pessoas morreram, 80 foram 
detidas e deputados discutem impeachment de Lasso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/mobilizacao-indigena-rejeita-
proposta-do-presidente-do-equador-e-se-mantem-em-greve
 
Fonte: Poder360
Título: Mais de 40 pessoas são encontradas mortas em caminhão nos EUA
Descrição: Acredita-se que as vítimas eram imigrantes que cruzaram a fronteira 
do México
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/mais-de-40-pessoas-sao-
encontradas-mortas-em-caminhao-nos-eua/

https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/economia/023n2eco?partner=rss
https://www.poder360.com.br/internacional/mais-de-40-pessoas-sao-encontradas-mortas-em-caminhao-nos-eua/
https://www.poder360.com.br/internacional/mais-de-40-pessoas-sao-encontradas-mortas-em-caminhao-nos-eua/
https://revistaforum.com.br/brasil/2022/6/27/campanha-nacional-dos-bancarios-2022-empregados-da-caixa-outros-bancos-pedem-garantia-de-emprego-119354.html
https://revistaforum.com.br/brasil/2022/6/27/campanha-nacional-dos-bancarios-2022-empregados-da-caixa-outros-bancos-pedem-garantia-de-emprego-119354.html
https://revistaforum.com.br/brasil/2022/6/27/campanha-nacional-dos-bancarios-2022-empregados-da-caixa-outros-bancos-pedem-garantia-de-emprego-119354.html
https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/27/filho-de-jose-alencar-presidente-da-fiesp-diz-que-federao-estara-do-lado-da-democracia-119325.html
https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/27/filho-de-jose-alencar-presidente-da-fiesp-diz-que-federao-estara-do-lado-da-democracia-119325.html
https://br.sputniknews.com/20220627/bloqueio-de-pagamentos-de-titulos-russos-pode-corroer-dominio-do-dolar-afirma-economista-frances-23318536.html
https://br.sputniknews.com/20220627/bloqueio-de-pagamentos-de-titulos-russos-pode-corroer-dominio-do-dolar-afirma-economista-frances-23318536.html
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/sindicatos-e-movimentos-populares-realizam-protesto-contra-privatizacao-da-corsan-no-rs
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/sindicatos-e-movimentos-populares-realizam-protesto-contra-privatizacao-da-corsan-no-rs
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/mobilizacao-indigena-rejeita-proposta-do-presidente-do-equador-e-se-mantem-em-greve
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/mobilizacao-indigena-rejeita-proposta-do-presidente-do-equador-e-se-mantem-em-greve


Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 12:52:06
Título: Conheça as cozinhas solidárias do MTST que distribuem refeições 
gratuitas por todo o Brasil
Descrição: As cozinhas estão abertas em 27 locais, que funcionam também como 
espaço de vivência. Outras três estão em construção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/conheca-as-cozinhas-solidarias-
do-mtst-que-distribuem-refeicoes-gratuitas-por-todo-o-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 12:31:24
Título: Estado brasileiro é julgado na OEA por repressão policial que matou 
Antônio Tavares e feriu 185
Descrição: Audiência é nesta segunda (27) e terça (28) e julga a omissão e falta
de responsabilização em ataque ocorrido em 2000
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/estado-brasileiro-e-julgado-na-
oea-por-repressao-policial-que-matou-antonio-tavares-e-feriu-185

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-27
Título: Putin conversa com Bolsonaro e diz que Rússia vai continuar fornecendo 
fertilizantes para o Brasil
Descrição: Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e do Brasil, Jair 
Bolsonaro, tiveram uma conversa telefônica nesta segunda-feira (27/06). De 
acordo com as informações divulgadas pelo Kremlin, os dois chefes de Estado 
falaram sobre o risco de crise alimentar mundial e se mostraram dispostos a 
reforçar as parcerias estratégicas já existentes. Durante a conversa, Putin 
garantiu que a Rússia vai continuar fornecendo fertilizantes para o Brasil. 
Segundo o Kremlin, Moscou pretende manter todos os compromissos e contratos 
nessa área, apesar das tensões mundiais ligadas à guerra no território ucraniano
Url : https://operamundi.uol.com.br/guerra-na-ucrania/75304/putin-conversa-com-
bolsonaro-e-diz-que-russia-vai-continuar-fornecendo-fertilizantes-para-o-brasil 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 10:23:42
Título: Entenda como funciona o Pronera: programa dá acesso à universidade para 
juventude camponesa
Descrição: Experiência na Universidade Federal de Pelotas demonstra a 
importância do acesso à formação superior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/entenda-como-funciona-o-pronera-
programa-da-acesso-a-universidade-para-juventude-rural
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 09:58:40
Título: Qual o impacto da fome na saúde das crianças? Especialista fala sobre 
desnutrição na infância
Descrição: Em entrevista, Maria Edna Bezerra, integrante da Abrasco, fala sobre 
causas e consequências do aumento da fome no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/qual-o-impacto-da-fome-na-saude-
das-criancas-especialista-fala-sobre-desnutricao-na-infancia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-27 06:24:52
Título: Bolsonaro cortou 93% do orçamento da Secretaria de Juventude e acabou 
com políticas públicas
Descrição: Levantamento mostra que, no ano passado, apenas 2% da verba da SNJ 
foi utilizada pelo governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/27/bolsonaro-cortou-93-do-
orcamento-da-secretaria-de-juventude-e-acabou-com-politicas-publicas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-28 06:07:45
Título: Centrão critica escolha de general Braga Netto para vice de Bolsonaro
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Descrição: Dirigentes do bloco avaliam que o ex-ministro não reforça perfil 
militar
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/centrao-critica-escolha-de-
general-braga-netto-para-vice-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-28 05:40:41
Título: Documentário musical evoca proteção à Amazônia com grupos locais e 
fortes mensagens
Descrição: Projeto da cantora e pesquisadora Karine Aguiar, gravado no Teatro 
Amazonas e disponível no YouTube, exalta a floresta e seus habitantes
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/documentario-musical-
evoca-protecao-a-amazonia-com-grupos-locais-e-fortes-mensagens/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 19:16:16
Título: Bolsonaro usa a AGU para se proteger de possíveis processos por crime 
eleitoral
Descrição: Na prática, a medida blinda o ex-capitão de responder por possíveis 
infrações eleitorais por criar ou ampliar benefícios no último ano de seu 
mandato
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-usa-a-agu-para-se-
proteger-de-possiveis-processos-por-crime-eleitoral/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 18:51:29
Título: Empresa que fará parceria com Trump é alvo de investigação federal
Descrição: Trump pretende fundir sua empresa de mídia responsável pela rede 
social Truth com a a DWAC unicamente para facilitar sua entrada na bolsa de Wall
Street
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/empresa-que-fara-parceria-com-trump-
e-alvo-de-investigacao-federal/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 18:27:25
Título: Censo: Justiça desobriga IBGE a perguntar sobre identidade de gênero
Descrição: O Ministério Público Federal do Acre havia acionado a Justiça para 
que a pesquisa nacional abrangesse essas questões
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/censo-justica-desobriga-ibge-a-
perguntar-sobre-identidade-de-genero/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 17:58:30
Título: Lira tenta garantir orçamento secreto mesmo se governo mudar
Descrição: Para o Orçamento do próximo ano, os parlamentares querem um montante 
de 19 bilhões de reais
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lira-tenta-garantir-orcamento-
secreto-mesmo-se-governo-mudar/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 17:48:25
Título: Ministério Público de São Paulo pede nova investigação sobre domicílio 
eleitoral de Tarcísio
Descrição: Ex-ministro bolsonarista é carioca e já teve sua relação eleitoral 
com São Paulo questionada em outras ocasiões
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ministerio-publico-pede-nova-
investigacao-sobre-domicilio-eleitoral-de-tarcisio/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-27 17:33:05
Título: Atingidos por drone em evento de Lula e Kalil em MG irão pedir 
indenização de R$ 120 mil
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Descrição: Episódio aconteceu em Uberlândia, substância não identificada foi 
despejada sobre militantes que aguardavam o encontro entre o pré-candidato à 
presidência e o pré-candidato ao Governo de Minas Gerais
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/atingidos-por-drone-em-evento-de-
lula-e-kalil-em-mg-irao-pedir-indenizacao-de-r-120-mil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-27 22:28:47
Título: Celular bomba: O que dizem as mensagens do ex-presidente da Petrobras 
que incriminam Bolsonaro
Descrição: ► No meu celular corporativo tinha mensagens e áudios que podem 
incriminá-lo, disse Castello Branco ► Fofoca do ex-presidente da Petrobras não 
elimina a criminosa política de paridade de preço na estatal O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição, anunciou que acionou o Supremo Tribunal 
Federal (STF) para apreender e periciar o celular bomba ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/celular-bomba-o-que-dizem-as-mensagens-do-
ex-presidente-da-petrobras-que-incriminam-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-27 21:16:03
Título: Requião: Matinhos está engordando alguma coisa além da praia
Descrição: ► Nesta terça-feira (28/06), às 19h, Requião falará ao Blog do Esmael
pela primeira vez após ele ser submetido ao implante do stent cardíaco na semana
passada O ex-senador Roberto Requião, pré-candidato do PT ao governo do Paraná, 
levantou suspeitas acerca dos custos da engorda na praia de Matinhos, Litoral do
Paraná.  Parece que ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-matinhos-esta-engordando-alguma-
coisa-alem-da-praia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-27 19:16:13
Título: Proibição da literatura russa gera polêmica entre os amantes de livros 
ucranianos, diz Le Figaro
Descrição: Vendedores e compradores no maior mercado de livros de Kiev têm 
atitudes diferentes em relação à iniciativa das autoridades ucranianas de 
proibir a venda de obras russas contemporâneas na Ucrânia, segundo o jornal 
francês Le Figaro. Algumas pessoas consideram essas leis inoportunas e pedem que
se distinga a cultura russa da propaganda, enquanto outros argumentam ... Read 
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/proibicao-da-literatura-russa-gera-
polemica-entre-os-amantes-de-livros-ucranianos-diz-le-figaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-27 16:16:09
Título: Deputada de esquerda pede impeachment de juízes da Suprema Corte dos EUA
Descrição: ► Juízes nomeados por Trump haviam sinalizado em sabatina no 
Congresso que não reverteriam a decisão histórica de 1973 sobre aborto legal A 
pressão política está aumentando sobre Joe Biden para tomar mais medidas para 
proteger os direitos ao aborto nos EUA, enquanto a congressista de Nova York 
Alexandria Ocasio-Cortez pediu que os juízes da ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/deputada-de-esquerda-pede-impeachment-de-
juizes-da-suprema-corte-dos-eua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-27 15:11:31
Título: Marina na vice de Haddad em SP
Descrição: A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (REDE), poderá ser a 
vice na chapa de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo do estado de São 
Paulo. O ex-presidente Lula tenta uma Geringonça em SP, que ainda contaria com o
ex-governador Márcio França (PSB) concorrendo ao Senado. O vice do ex-
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presidente, Geraldo Alckmin (PSB), teve ... Read moreNotícias Verdadeiras, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/marina-na-vice-de-haddad-em-sp/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-28 06:00:03
Título: O Judiciário e o Ministério Público estão descolados da realidade 
brasileira
Descrição: Casos como a investigação da mãe de Miguel por racismo e o 
impedimento de uma criança de realizar um aborto são exemplos disso.The post O 
Judiciário e o Ministério Público estão descolados da realidade brasileira 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/28/judiciario-ministerio-publico-
descolados-realidade-brasileira/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-27 18:47:26
Título: Mãe morre à espera da investigação do assassinato do filho de 16 anos
Descrição: Thiago Santos Conceição, de 16 anos, foi assassinado dentro de casa. 
Desde então, sua mãe Aline Souza Santos esperava os investigadores.The post Mãe 
morre à espera da investigação do assassinato do filho de 16 anos appeared first
on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/27/mae-morre-a-espera-da-investigacao-do-
assassinato-do-filho-de-16-anos/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-27 03:00:00
Título: Olhares fito e zoo: aberturas para compreendermos a teia da vida na 
Terra que habitamos. Entrevista especial com Evando Nascimento
Descrição:  
Evando Nascimento vem do mundo das letras, mas não aceita essa perspectiv [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619820-olhares-fito-e-zoo-aberturas-para-
compreendermos-a-teia-da-vida-na-terra-que-habitamos-entrevista-especial-com-
evando-nascimento
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-28 07:15:37
Título: Pelo menos 46 corpos são encontrados em caminhão abandonado no Texas
Descrição: Pelo menos 46 pessoas foram achadas mortas dentro de veículo na 
cidade de San Antonio, EUA.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61962211?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-28 00:00:00
Título: Podcast: a guerra entre lobistas que querem legalizar o jogo no Brasil
Descrição: A Câmara dos Deputados aprovou em fevereiro um projeto que libera o 
jogo do bicho, cassinos e bingos no Brasil. O projeto avançou depois de um 
acordo com a bancada evangélica, que prometeu não obstruir a votação se a 
proposta de isenção de IPTU para igrejas fosse pautada pela presidência da 
Casa.Leia mais (06/28/2022 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/06/podcast-a-guerra-entre-lobistas-que-querem-legalizar-o-
jogo-no-brasil.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-27 00:00:00
Título: Temer e Alckmin conversam para desfazer mal-estar com reversão de 
reformas
Descrição: Michel Temer (MDB) e Geraldo Alckmin (PSB) encontraram-se durante uma
hora na última sexta-feira (24) em São Paulo. A conversa serviu para baixar a 
temperatura entre a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que terá o ex-
governador no posto de vice, e o ex-presidente.Leia mais (06/27/2022 - 20h52)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/temer-e-alckmin-conversam-para-desfazer-mal-estar-
com-reversao-de-reformas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-27 00:00:00
Título: PT cobra ministro da Justiça por motociatas de Bolsonaro sem capacete
Descrição: A bancada do PT do Senado enviou nesta segunda-feira (27) um ofício 
ao ministro da Justiça, Anderson Torres, cobrando providências para a 
insistência do presidente Jair Bolsonaro (PL) em dirigir moto sem capacete.Leia 
mais (06/27/2022 - 16h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/pt-cobra-ministro-da-justica-por-motociatas-de-
bolsonaro-sem-capacete.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-27 22:32:00
Título: Excesso de burocracia dificulta regularização, alegam pescadores 
artesanais
Descrição: Desde 2019, mais de 67 mil pescadores tiveram o cadastro suspenso do 
Registro Geral da Atividade Pesqueira e outros 39 mil tiveram o cadastro 
cancelado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/891020-excesso-de-burocracia-dificulta-
regularizacao-alegam-pescadores-artesanais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-28 05:12:19
Título: MD: em Kremenchug, Força Aérea russa atingiu hangares com armas e 
munições chegadas dos EUA e Europa
Descrição: Nesta terça-feira (28), o Ministério da Defesa russo informou que 
ontem (27) a Força Aérea do país atingiu na cidade ucraniana de Kremenchug 
hangares com munições e armas chegadas dos EUA e de países europeus.
Url :https://br.sputniknews.com/20220628/md-em-kremenchug-forca-aerea-russa-
atingiu-hangares-com-armas-e-municoes-chegadas-dos-eua-e-europa-23327279.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-28 03:34:48
Título: Maior complexo químico do mundo pode ser fechado por falta de gás, diz 
WSJ
Descrição: Diante da redução no fornecimento de gás por parte da Rússia à 
Alemanha, os executivos da empresa alemã BASF estão pensando em fechar o maior 
complexo químico integrado do mundo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220628/maior-complexo-quimico-do-mundo-pode-
ser-fechado-por-falta-de-gas-diz-wsj-23325954.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-28 01:06:04
Título: OTAN rotula China como 'desafio sistêmico' em nova descrição de suas 
diretrizes políticas, diz mídia
Descrição: Em nova descrição de suas diretrizes políticas, a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) vai categorizar a China como um \desafio 
sistêmico\ à aliança militar, segundo reportou a mídia nesta segunda-feira (27).
Url :https://br.sputniknews.com/20220628/otan-rotula-china-como-desafio-
sistemico-em-nova-descricao-de-suas-diretrizes-politicas-diz-midia-23325197.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-27 16:49:02
Título: Putin confirma presença na cúpula do G20
Descrição: Será a primeira vez que Putin participará de uma conferência com 
outros chefes de Estado desde que teve início a operação especial da Rússia na 
Ucrânia.
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Url :https://br.sputniknews.com/20220627/putin-confirma-presenca-na-cupula-do-
g20-23319363.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-27 14:41:35
Título: Resposta será dura e capaz de 'cortar oxigênio', diz Medvedev sobre 
bloqueio a Kaliningrado
Descrição: A resposta da Rússia à proibição do trânsito de mercadorias para a 
região de Kaliningrado será \muito dura\, \capaz de cortar oxigênio a vizinhos 
bálticos\, disse Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da 
Rússia e ex-presidente do país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220627/resposta-dura-capaz-cortar-oxigenio-
medvedev-bloqueio-kaliningrado-23317451.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-27 13:58:58
Título: Irã solicita adesão ao BRICS
Descrição: O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou em 
entrevista coletiva nesta segunda-feira (27) que a república islâmica apresentou
seu pedido de adesão ao BRICS.
Url :https://br.sputniknews.com/20220627/ira-solicita-adesao-ao-brics-
23316552.html
 
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: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-27 03:47:44
Título: EUA precisam de sorte para escapar de cenário 'apocalíptico', diz 
especialista americano
Descrição: O diretor executivo do centro de análise energética OPIS, Tom Kloza, 
afirmou à Fox Business que os preços da gasolina nos EUA podem atingir níveis \
apocalípticos\ na temporada de furacões no verão, que poderia colocar em risco 
as refinarias.
Url :https://br.sputniknews.com/20220627/eua-precisam-de-sorte-para-escapar-de-
cenario-apocaliptico-diz-especialista-americano-23302604.html
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