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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-28
Título: Inflação, emprego precário e salário baixo tiram comida da mesa dos trabalhadores
Descrição: Com a inflação acima de dois dígitos corroendo o poder de compra dos 
trabalhadores e trabalhadoras, que sofrem com os baixos salários, 
a informalidade e o desemprego, as famílias brasileiras enfrentam a insegurança 
alimentar, ou seja, não têm acesso a  alimentos em quantidade suficiente para 
satisfazer as necessidades. De acordo com pesquisa Datafolha, 1 em cada 4 
família entrevistada este mês avalia que a quantidade de comida disponível em 
casa é inferior ao necessário. Para 26% dos entrevistados, a comida disponível 
nos últimos meses era abaixo do suficiente, enquanto 62% julgaram ser suficiente
e apenas 12% diziam acreditar ser mais do que o suficiente.
Entre os que têm renda familiar de até dois salários mínimos (R$ 2.424), a 
sensação de insegurança alimentar, o receio de não ter o que comer, sobre para 
38%.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inflacao-emprego-precario-e-salario-baixo-
tiram-comida-da-mesa-dos-trabalhadores-f87f 

Fonte: Poder360
Título: Preço do diesel chega à máxima histórica em termos reais
Descrição: Valor nas bombas sobe pelo 6º mês seguido, segundo a ANP, o litro 
passa de R$ 7 em 20 Estados e no Distrito Federal
Url :https://www.poder360.com.br/economia/preco-do-diesel-chega-a-maxima-
historica-em-termos-reais/

Fonte: Metrópoles
Data: 2022-06-28
Título: Exclusivo: funcionárias denunciam presidente da Caixa por assédio sexual
Descrição: Pedro Duarte Guimarães, 51 anos, assumiu a presidência da Caixa 
Econômica Federal logo após a posse de Jair Bolsonaro. Desde então, tornou-se um
dos integrantes do governo mais próximos do presidente da República…. No fim do 
ano passado, um grupo de funcionárias decidiu romper o silêncio e denunciar as 
situações pelas quais passaram. Há mais de um mês, a coluna vem colhendo os 
relatos de algumas dessas mulheres. Todas elas trabalham ou trabalharam em 
equipes que servem diretamente ao gabinete da presidência da Caixa. Cinco 
concordaram em dar entrevistas, desde que suas identidades fossem preservadas. 
Elas dizem que se sentiram abusadas por Pedro Guimarães em diferentes ocasiões, 
sempre durante compromissos de trabalho.
Url : https://www.metropoles.com/colunas/rodrigo-rangel/exclusivo-funcionarias-
denunciam-presidente-da-caixa-por-assedio-sexual 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-29
Título: Presidente da Caixa deve deixar o cargo já nesta quarta, dizem aliados 
de Bolsonaro
Descrição: O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, pedirá para deixar 
o cargo, com o objetivo de cuidar de sua defesa após ser alvo de denúncias de 
assédio feitas por funcionárias. O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), 
Pedro Guimarães, deve deixar o cargo nesta quarta-feira (28), de acordo com 
assessores de Jair Bolsonaro (PL). A informação foi publicada nesta terça-feira 
(28) pela coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo. O governo decidiu pela 
demissão nesta terça. Guimarães pedirá para deixar o cargo, com o objetivo de 
cuidar de sua defesa. O Ministério Público Federal (MPF) investiga de forma 
sigilosa denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias da Caixa contra o 
presidente da instituição. 
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/presidente-da-caixa-deve-
deixar-o-cargo-ja-nesta-quarta-dizem-aliados-de-bolsonaro 
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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-28
Título: ‘Em 161 anos de existência, empregados e a Caixa nunca foram tão 
atacados e humilhados’
Descrição: Bancários pedem afastamento de Pedro Guimarães da presidência da 
Caixa e rigor nas apurações. “Rádio Peão” não se surpreendeu com a “escrotidão”.
As denúncias de prática intensiva de assédio sexual por parte do presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, são estarrecedoras e exigem 
investigação. A afirmação é do presidente da Federação Nacional das Associações 
de Pessoal (Fenae), Sérgio Takemoto. “Boatos a respeito da conduta machista, 
misógina e infames por parte do presidente da Caixa já circulavam há algum tempo
na rádio peão”, diz Takemoto. “Mas agora que tomaram volume e as pessoas se 
encorajaram a torná-las públicas, saem da categoria de boato para a de 
denúncia”, observa o dirigente. Segundo ele a Fenae pedirá formalmente o 
afastamento de Pedro Guimarães na presidência da Caixa.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/06/assedio-161-anos-de-
existencia-bancarios-caixa-nunca-tao-humilhados/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-06-29
Título: CPI do MEC instala clima de salve-se quem puder no governo Bolsonaro
Descrição: "O governo Jair Bolsonaro é marcado pelo amadorismo em todas as suas 
ações. A reação apavorada, tardia, atabalhoada e, por tudo isso, cara para os 
cofres públicos à CPI do MEC é típica de um agrupamento disfuncional que não 
enxerga um palmo adiante do nariz", escreve a jornalista Vera Magalhães Globo. A
jornalista destaca que faltou um mínimo de articulação ao governo para impedir 
que a oposição conseguisse as assinaturas necessárias para apresentar o 
requerimento. "Na verdade, sobraram assinaturas, num sinal evidente de tibieza 
do governo na Casa", o que levou a um "deus nos acuda" nas hostes governistas. 
"O salve-se quem puder que sua aproximação desencadeou mostra que o governo 
Bolsonaro vai entrando rapidamente naquele abandono do barco que o prenúncio das
tragédias propicia. Com coletes salva-vidas em número insuficiente para todos os
que querem pular ao mar", conclui.
Url : https://www.brasil247.com/midia/cpi-do-mec-instala-clima-de-salve-se-quem-
puder-no-governo-bolsonaro 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 11:15:39
Título: MEC: PF diz que aliado de Milton Ribeiro ganhou moto como propina, ex-
assessor foge da CGU
Descrição: Caso ganha novos capítulos com pedido à PGR para investigação de 
Bolsonaro e novas revelações do esquema
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/mec-pf-diz-que-aliado-de-milton-
ribeiro-ganhou-moto-como-propina-ex-assessor-foge-da-cgu

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 06:12:40
Título: Gabinete paralelo no MEC: Moraes manda PGR se manifestar sobre Bolsonaro
Descrição: Decisão tem como base pedido do senador Randolfe Rodrigues, que quer 
investigação do presidente por indícios dos crimes de violação de sigilo e 
obstrução da justiça
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/gabinete-paralelo-no-mec-moraes-
manda-pgr-se-manifestar-sobre-bolsonaro/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-28 18:58:17
Título: Delegado da PF que investiga Milton Ribeiro vai deixar setor de 
inquéritos envolvendo políticos
Descrição: Bruno Calandrini havia pedido para sair do grupo no mês passado, mas 
deve continuar à frente da investigação sobre o ex-ministro da Educação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/delegado-da-pf-que-investiga-
milton-ribeiro-vai-deixar-setor-de-inqueritos-envolvendo-politicos/
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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-28
Título: Greve de ônibus: Sem avanços na negociação, motoristas de SP param à 0h desta 
quarta
Descrição: Sem avanços na negociação do restante da pauta de reivindicações, 
motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo param novamente à 0h desta 
quarta-feira (29) por 24 horas, segundo o Sindicato dos Motoristas e 
Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas).
No dia 14 de junho, após 15 horas de paralisação, a categoria conquistou  
reajuste salarial e do ticket-refeição de 12,47% retroativo à data-base, 1º de 
maio. A luta agora é pelo fim da hora de almoço não remunerada, o pagamento de 
100% das horas extras e da Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
A decisão unânime pela nova greve foi tomada durante uma grande assembleia 
realizada na tarde desta terça-feira (28) que contou com a presença de mais de 6
mil trabalhadores. De acordo com nota publicada no site do Sindmotoristas, o 
setor patronal resolveu ignorar todos os outros itens da pauta de reivindicações
da categoria.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/greve-de-onibus-sem-avancos-na-negociacao-
motoristas-de-sp-param-a-0h-desta-quar-38d7 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 05:33:56
Título: Greve de ônibus: São Paulo amanhece com nova paralisação de motoristas e
cobradores
Descrição: Segundo a SPTrans, 88 linhas estavam inoperantes nesta madrugada, 
enquanto 62 operavam normalmente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/greve-de-onibus-sao-paulo-
amanhece-com-nova-paralisacao-de-motoristas-e-cobradores

Fonte: Congresso em Foco
Título: Servidores do BC mantêm greve e negam paternidade de Bolsonaro sobre o 
Pix
Descrição: Os servidores do Banco Central decidiram, em assembleia realizada 
nesta terça-feira (28), manter a greve até o dia 4 de julho, data em que ainda é
possível conceder reajuste em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os 
servidores anunciaram que farão no dia 4 de julho um ato nacional virtual de 
valorização da carreira de [ ]The post Servidores do BC mantêm greve e negam 
paternidade de Bolsonaro sobre o Pix appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/servidores-do-bc-mantem-greve-
e-negam-paternidade-de-bolsonaro-sobre-o-pix/

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-28 17:52:00
Título: Após mortes de Bruno e Dom, Univaja articula ações em Brasília e é 
ignorada pelo Executivo
Descrição: Representantes dos indígenas já apresentaram suas demandas na Câmara,
Senado, STF e CNJ, uma comissão de parlamentares vai ao Vale do Javari nesta 
semana
Url :https://apublica.org/2022/06/apos-mortes-de-bruno-e-dom-univaja-articula-
acoes-em-brasilia-e-e-ignorada-pelo-executivo/
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-28 10:00:00
Título: Multados em R$ 444 mil pelo Ibama, senadores votam leis com impactos 
ambientais
Descrição: Comissão de Agricultura no Senado analisa projetos prioritários para 
a bancada ruralista, como o chamado PL do veneno, que não foi pautado na 
Comissão de Meio Ambiente
Url :https://apublica.org/2022/06/multados-em-r-444-mil-pelo-ibama-senadores-
votam-leis-com-impactos-ambientais/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-28
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Título: Despejo Zero: ajude a pressionar o STF enviando uma carta por um país 
Sem Despejo
Descrição: Na próxima quinta-feira (30) termina o prazo da decisão do STF que 
suspende os despejos, e mais de meio milhão de pessoas poderão ser despejadas de
suas casas em todo o território nacional. Longe de ser um tema pontual ou 
jurídico, os despejos no Brasil são um problema estrutural no campo e na cidade,
que no último período envolve a pandemia da Covid-19 (que ainda não acabou), 
além do agravamento nas condições econômicas do nosso país.
Url : https://mst.org.br/2022/06/28/despejo-zero-ajude-a-pressionar-o-stf-
enviando-uma-carta-por-um-pais-sem-despejo/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 16:56:48
Título: Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+: conheça casas de acolhimento 
espalhadas pelo Brasil
Descrição: Em geral, estes são locais mantidos por organizações da sociedade 
civil que sobrevivem de projetos e doações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/dia-internacional-do-orgulho-
lgbtqia-conheca-casas-de-acolhimento-espalhadas-pelo-brasil

Fonte: Jacobin
Data: 2022-06-28
Título: A vida e o amor de Edward Carpenter
Descrição: O poeta socialista e um dos primeiros militantes na luta pelos 
diretos LGBT, Edward Carpenter, faleceu neste dia em 1929. A historiadora Sheila
Rowbotham lembra como ele sobreviveu e se destacou com seus livros em meio à 
repressão da Inglaterra vitoriana.

Url : https://jacobin.com.br/2022/06/a-vida-e-o-amor-de-edward-carpenter/  

Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-29 05:42:08
Título: ‘Precisamos dar resposta política a grupos que pregam extermínio’, diz 
presidente da primeira CPI antifascista do Brasil
Descrição: Câmara de Campinas abriu investigação após cidade registrar dois 
ataques nazifascistas em 15 dias, reflexo do crescimento da extrema direita no 
país.The post ‘Precisamos dar resposta política a grupos que pregam extermínio’,
diz presidente da primeira CPI antifascista do Brasil appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/29/entrevista-mariana-conti-cpi-
antifascista/

Fonte: Carta Capital
Data: 2022-06-27
Título: A violação da democracia contra Renato Freitas.
Descrição: Por Milton Rondó. A cassação do vereador Renato Freitas, pela Câmara 
Municipal de Curitiba, é mais uma violação da democracia no País; importante que
fique registrada para a História. O suposto crime que levou à medida arbitrária 
por parte daquele colegiado – deslegitimado após o ato antidemocrático, racista 
e aporofóbico – não existiu. A exemplo do impedimento da presidenta Dilma, 
igualmente ilegal, uma vez que não previsto na Constituição, a suposta infração 
que teria sido cometida por Renato tampouco estava predita, inexistente, de 
todo. Com efeito, não houve qualquer interrupção da missa na Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos, simplesmente porque a missa já terminara quando 
os manifestantes ingressaram. Qual o crime de se entrar em uma igreja em que não
há culto no no momento? Na verdade, os vereadores que o cassaram sequer podem 
aceitar que pessoas se manifestem pela morte de um inocente, ainda por cima 
negro, pobre e estrangeiro. Não têm os caçadores a grandeza de se emocionar pela
morte de um jovem, refugiado que foi torturado e morto ao reivindicar seu 
direito, o próprio salário? 
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-violacao-da-democracia-contra-
renato-freitas/  
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Data: 2022-06-28 18:34:22
Título: ONGs feministas são vetadas em audiência sobre aborto legal
Descrição: Evento promovido pelo Ministério da Saúde deveria debater manual que 
incentiva investigação de vítimas de estupro, mas virou palanque antiaborto.The 
post ONGs feministas são vetadas em audiência sobre aborto legal appeared first 
on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/28/aborto-ongs-feministas-vetadas-
audiencia/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-28
Título: Presidente de Portugal vem ao Brasil e se reúne 1º com Lula
Descrição: Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, vem ao Brasil no 
próximo domingo (3). O líder português vai passar dois dias no país e pretende 
se reunir com Lula e Jair Bolsonaro. O primeiro a conversar com ele será o 
petista. A informação é do Metrópoles, A previsão é que o encontro com o ex-
presidente ocorra em São Paulo. Já a reunião com o chefe do Executivo deve 
acontecer em Brasília, no Palácio do Itamaraty.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/presidente-de-portugal-
vem-ao-brasil-e-se-reune-1o-com-lula/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 17:00:35
Título: Delegação dos EUA visita Venezuela pela 2ª vez no ano, e Maduro fala em 
seguir agenda bilateral
Descrição: Primeira reunião que ocorreu em março resultou em fim de algumas 
sanções e retomada de diálogo entre governo e oposição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/delegacao-dos-eua-visita-
venezuela-pela-2-vez-no-ano-e-maduro-fala-em-seguir-agenda-bilateral

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 16:58:06
Título: Governo do Equador rompe negociação com movimento indígena durante greve
geral
Descrição: \Sem garantias necessárias, não continuaremos com o processo de 
diálogo\, disse o presidente Lasso após morte de militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/governo-do-equador-rompe-
negociacao-com-movimento-indigena-durante-greve-geral 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 15:58:41
Título: Comissão da Verdade colombiana apresenta relatório final com 
recomendações a Petro e Márquez
Descrição: Após 3 anos de investigações, grupo apresenta documento com dados dos
58 anos de conflito armado na Colômbia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/comissao-da-verdade-colombiana-
apresenta-relatorio-final-com-recomendacoes-a-petro-e-marquez

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-28 19:31:04
Título: Trump tentou tomar volante do carro presidencial para se juntar a 
invasores do Capitólio, as revelações do depoimento de ex-assessora
Descrição: Segundo Cassidy Hutchinson, então presidente sabia que seus 
apoiadores na manifestação estavam armados quando Trump os incentivou a marchar 
até o Capitólio, onde as eleições americanas, na qual o republicano foi 
derrotado, eram certificadas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61974679?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 20:33:07
Título: Turquia aceita entrada de Suécia e Finlândia na Otan, analistas preveem 
tensão com Rússia
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Descrição: Países nórdicos abandonam décadas de neutralidade, Rússia havia dito 
que não toleraria adesão à aliança ocidental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/turquia-aceita-entrada-de-
suecia-e-finlandia-na-otan-analistas-preveem-tensao-com-russia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 17:00:30
Título: G7 busca recriar alianças da Guerra Fria contra Rússia e China, diz 
professor da Unesp
Descrição: Documento final de cúpula do G7 reitera necessidade de sanções contra
Moscou e pede ações da China
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/g7-busca-recriar-aliancas-da-
guerra-fria-contra-russia-e-china-diz-professor-da-unesp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 15:26:30
Título: Análise | Pinkwashing israelense: como um apartheid se cobre com o arco-
íris
Descrição: Não pode haver um campo de conquistas LGBTQIA+ dentro de um projeto 
político de segregação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/analise-pinkwashing-israelense-
como-um-apartheid-se-cobre-com-o-arco-iris
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 15:20:19
Título: \Brics são motor do crescimento econômico mundial\, diz encarregado de 
negócios da China 
Descrição: Um dos principais diplomatas da embaixada chinesa no Brasil, Jin 
Hongjun defende ampliação do bloco e multipolaridade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/brics-sao-motor-do-crescimento-
economico-mundial-diz-encarregado-de-negocios-da-china
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 14:10:41
Título: Em reunião tensa com Reino Unido, Argentina reivindica soberania das 
Malvinas no G7
Descrição: Alberto Fernández classifica ilha dominada pelos britânicos como \
enclave colonial\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/em-reuniao-tensa-com-reino-
unido-argentina-reivindica-soberania-das-malvinas-no-g7
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-28 07:46:18
Título: Entidades de defesa da diversidade sexual lançam cartas de compromisso 
para candidaturas
Descrição: Programa \Voto com Orgulho\ quer ajudar a eleger pessoas 
comprometidas com proteção de direitos e cidadania
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/28/entidades-de-defesa-da-
diversidade-sexual-lancam-cartas-de-compromisso-para-candidaturas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 05:30:32
Título: A exploração de potássio na Amazônia, como quer Bolsonaro, é 
desnecessária
Descrição: Além de pouco viável, cara e agressiva ao ambiente
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-exploracao-de-potassio-na-
amazonia-como-quer-bolsonaro-e-desnecessaria/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-28 18:51:15
Título: O que Klara Castanho e a menina de 11 anos de SC tem a ver com a caça às
bruxas do século XVI?
Descrição: Fatos recentes de ampla divulgação mostram que preocupação não é a 
vida do feto, mas o controle da sexualidade das mulheres.
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Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-que-klara-castanho-e-a-menina-de-
11-anos-de-sc-tem-a-ver-com-a-caca-as-bruxas-do-seculo-xvi/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-28 17:46:31
Título: Senadores do PT pedem ao STF quebra de sigilo de Bolsonaro
Descrição: Para parlamentares, há elementos que indicam que Bolsonaro cometeu 
crimes de responsabilidade. Entre eles, a gestão temerária da Petrobras
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senadores-do-pt-pedem-ao-stf-
quebra-de-sigilo-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-28 16:22:04
Título: CGU vê ‘vantagem indevida’ em impressão de bíblias com fotos de Milton 
Ribeiro
Descrição: Os exemplares foram produzidos pela igreja controlada pelo pastor 
lobista Gilmar Santos e trazem, além das imagens, elogios ao ex-ministro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/cgu-ve-vantagem-indevida-em-
impressao-de-biblicas-com-fotos-de-milton-ribeiro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-28 15:49:41
Título: Hamilton se pronuncia após ser chamado de ‘neguinho’ por Nelson Piquet: 
‘Mentalidade arcaica’
Descrição: Heptacampeão ressalta que o uso do termo racista reflete uma 
mentalidade ultrapassada que precisa ser, urgentemente, modificada
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/hamilton-se-pronuncia-apos-
ser-chamado-de-neguinho-por-nelson-piquet-mentalidade-arcaica/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-28 15:47:34
Título: O que os pré-candidatos à Presidência propõem para a comunidade LGBT+?
Descrição: Sete dos 12 nomes que concorrem à chefia do Planalto responderam a 
questionamentos de CartaCapital para o Dia Internacional do Orgulho
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-os-pre-candidatos-a-
presidencia-propoem-para-a-comunidade-lgbt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-29 00:46:30
Título: Milton Alves: Deltan e Moro de braços dados com o neofascismo 
bolsonarista
Descrição: Por Milton Alves* As recentes declarações de Deltan Dallagnol 
(Podemos-PR), ex-procurador e pré-candidato a deputado federal, admitindo apoiar
o presidente Jair Bolsonaro, em um eventual segundo turno da disputa 
presidencial de 2022, apenas confirmam o parentesco político e ideológico dos 
operadores da Lava Jato com o bolsonarismo. “Por mais que eu não goste de muitas
... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no 
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/milton-alves-deltan-e-moro-de-bracos-dados-
com-o-neofascismo-bolsonarista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-29 00:35:25
Título: Funcionárias denunciam presidente da Caixa por assédio sexual
Descrição: Do Metrópoles, parceiro do Blog do Esmael  Pedro Duarte Guimarães, 51
anos, assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal logo após a posse de Jair
Bolsonaro. Desde então, tornou-se um dos integrantes do governo mais próximos do
presidente da República. Por meses a fio, especialmente no período da pandemia, 
quando o Palácio do Planalto ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/funcionarias-denunciam-presidente-da-caixa-
por-assedio-sexual/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2022-06-28 23:22:13
Título: Requião: “Tem caroço debaixo desse angu” – engorda praia de Matinhos 
[vídeo]
Descrição: O ex-senador Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná, foi
o entrevistado na terça-feira (28/06) pelo Blog do Esmael, que também recebeu o 
deputado Requião Filho. Requião fez sua primeira fala ao site após ele ser 
submetido ao implante do stent cardíaco na semana passada. Stent é um tubo 
expansível utilizado para restaurar o fluxo ... Read moreNotícias Verdadeiras, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-tem-caroco-debaixo-desse-angu-
engorda-praia-de-matinhos-video/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-06-28 03:00:00
Título: Educação midiática: caminho de liberdade para compreender e agir no 
mundo. Entrevista especial com Tessa Jolls
Descrição:  
Durante muito tempo, alimentou-se a máxima de que é na escola que se descobre o 
mundo. Hoje, sabe-se que nós, enquanto sujeitos, começamos verdadeiramente a 
aprender desde o instante em que, ainda bebês, passamos a receber informações so
[...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/619865-educacao-midiatica-caminho-de-liberdade-
para-compreender-e-agir-no-mundo-entrevista-especial-com-tessa-jolls
  
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-28 00:00:00
Título: Bolsonaro diz que ameaçou transferir médico que resistiu dar remédio 
ineficaz contra Covid
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que ameaçou transferir um 
médico militar caso o profissional de saúde não prescrevesse remédio sem 
eficácia comprovada para Covid-19, na época em que ele apresentou sintomas da 
doença. A fala aconteceu durante entrevista exibida nesta terça (28) ao canal 
Hipócritas, no YouTube.Leia mais (06/28/2022 - 22h11)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/bolsonaro-diz-que-ameacou-transferir-medico-que-resistiu-dar-
remedio-ineficaz-contra-covid.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-28 00:00:00
Título: Célio Borja, ex-ministro da Justiça e do STF, morre aos 93 anos
Descrição: O ex-ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal Célio Borja 
morreu nesta terça-feira (28), aos 93 anos, no Rio de Janeiro.Leia mais 
(06/28/2022 - 19h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/celio-borja-ex-ministro-da-justica-e-do-stf-morre-aos-93-
anos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-28 00:00:00
Título: Bolsonaro precisa que eleitor pobre esqueça que ficou mais pobre
Descrição: Aconselhado por um marqueteiro, Jair Bolsonaro ajustou o discurso 
para tentar melhorar seus índices entre os eleitores de baixa renda. Num evento 
em Maceió, ele citou realizações do governo, disse ter \um olhar especial para 
os mais humildes\ e repetiu a promessa de aumentar o Auxílio Brasil para R$ 
600.Leia mais (06/28/2022 - 19h42)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/06/bolsonaro-precisa-que-eleitor-pobre-
esqueca-que-ficou-mais-pobre.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-28 00:00:00
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Título: Pastores organizaram 9 eventos do MEC e um deles com a presença de 
Bolsonaro
Descrição: Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura organizaram nove encontros 
do MEC (Ministério da Educação) com prefeitos e secretários de Educação. Um dos 
eventos, realizados na pasta em fevereiro de 2021, contou com a participação do 
presidente Jair Bolsonaro (PL).Leia mais (06/28/2022 - 12h58)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/pastores-organizaram-9-eventos-do-mec-e-um-deles-com-a-
presenca-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-28 00:00:00
Título: TCU vê desvio de R$ 12,2 bi da seguridade social para Educação no 
governo Bolsonaro
Descrição: O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou irregularidades no uso 
de R$ 12,19 bilhões de recursos vinculados à seguridade social para custeio de 
despesas do Ministério da Educação, na análise da prestação de contas do governo
de Jair Bolsonaro (PL) referentes a 2021.Leia mais (06/28/2022 - 12h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/tcu-ve-desvio-de-r-122-bi-da-seguridade-social-para-
educacao-no-governo-bolsonaro.shtml

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: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-29 03:57:04
Título: Global Times: EUA usam ataque trojan como nova arma cibernética contra 
China e Rússia
Descrição: Recentemente, o escritório de resposta a emergências de vírus da 
China e a principal empresa de segurança cibernética identificaram uma nova arma
cibernética usada pelos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220629/global-times-eua-usam-ataque-trojan-
como-nova-arma-cibernetica-contra-china-e-russia-23349674.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-28 12:21:53
Título: Corte Interamericana julga Brasil pelo assassinato de trabalhador rural 
do MST
Descrição: Termina hoje (28) o julgamento do Brasil na Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA). O 
Estado brasileiro pode ser responsabilizado pela omissão no assassinato do 
trabalhador rural Antonio Tavares.
Url :https://br.sputniknews.com/20220628/corte-interamericana-julga-brasil-pelo-
assassinato-de-trabalhador-rural-do-mst-23339375.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-28 11:59:42
Título: Analista: após expansão, BRICS assumirá liderança no mundo em vez do 
Ocidente
Descrição: A expansão do BRICS pode fragmentar o mundo até dimensões não 
conhecidas desde a Guerra Fria e abrir portas para uma nova era da \globalização
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vertical\. Além disso, caso o grupo seja expandido, os EUA não vão dominar a 
política global pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, acredita o 
cientista político canadense Abishur Prakash.
Url :https://br.sputniknews.com/20220628/analista-apos-expansao-brics-assumira-
lideranca-no-mundo-em-vez-do-ocidente-23337789.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-28 09:51:56
Título: Lavrov: expansão do BRICS dá um passo adiante com candidaturas de 
Argentina e Irã
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou 
que tanto a Argentina quanto o Irã são candidatos à altura para o BRICS, e que é
com eles que a expansão do bloco começará.
Url :https://br.sputniknews.com/20220628/lavrov-expansao-do-brics-da-um-passo-
adiante-com-candidaturas-argentina-e-ira-23333178.html
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