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Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-29
Título: Leite entre R$ 7 e R$ 10 chama atenção dos consumidores e gera memes; 
veja motivos da alta
Descrição: A alta no preço do leite longa vida se tornou um dos assuntos mais 
comentados nas redes sociais depois que o litro passou a ser encontrado nos 
mercados e padarias do Brasil entre R$ 7 e R$ 10 nas últimas semanas. “Minha mãe
hoje gritou no meio do mercado quando viu o preço do leite. Não é mentira. 
Estava quase R$ 9”, escreveu um perfil no Twitter na segunda-feira (27).
Url : https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/06/29/leite-entre-
r-7-e-r-10-chama-atencao-dos-consumidores-e-gera-memes-veja-motivos-da-
alta.ghtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 11:54:14
Título: Stedile: \Reforma agrária e agroecologia são as grandes saídas para 
acabar com a fome\
Descrição: Para ele, Lula eleito presidente deve investir em agricultura 
saudável e na reindustrialização da economia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/stedile-reforma-agraria-e-
agroecologia-sao-as-grandes-saidas-para-acabar-com-a-fome

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro é condenado por ofensa misógina contra jornalista
Descrição: Justiça mantém condenação de Bolsonaro por ofensa à honra de Patrícia
Campos Mello. \Uma vitória de todas nós mulheres\, diz jornalista, alvo de 
ataque em 2020 após expor atuação da máquina de fake news bolsonarista.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-é-condenado-por-ofensa-misógina-contra-
jornalista/a-62306752?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 10:13:47
Título: Assédio sexual na Caixa: servidores temem por segurança de autoras de 
denúncia contra Guimarães
Descrição: Fenae pede afastamento do presidente da CEF: \Não é possível ter uma 
apuração dos fatos com ele no comando\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/assedio-sexual-na-caixa-
servidores-temem-por-seguranca-de-autoras-de-denuncia-contra-guimaraes

Fonte: Balaio do Kotscho - Uol
Data: 2022-06-29
Título: Pedro Guimarães é reincidente: primeiro caso foi em 2019, no 
estacionamento.
Descrição: "Presidente de banco público foi pego aos amassos com funcionária". 
Este foi o título da coluna de Vicente Nunes no Correio Braziliense, no dia 19 
de junho de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Há exatos três anos, um 
vídeo da cena romântica dentro do carro no estacionamento do banco circulou 
entre os funcionários e foi aberto na época um processo administrativo, cujos 
resultados nunca ficamos sabendo. O motorista que flagrou a investida de 
Guimarães foi sumariamente demitido, o que causou revolta entre os funcionários 
porque ele era muito querido no banco. Por isso, ninguém na sede do banco ficou 
surpreendido com as novas denúncias de assédio sexual agora apresentadas contra 
o garanhão da Caixa por várias funcionárias, em reportagem do portal Metrópoles,
publicada nesta terça-feira. "Conduta de Pedro Guimarães continua a causar 
vergonha na Caixa", informou o boletim do sindicato da categoria no final do ano
passado, que descreve uma insólita festa de congraçamento promovida pelo 
presidente da instituição em Atibaia (SP), nos dias 14 e 15 de dezembro.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/balaio-do-kotscho/2022/06/29/pedro-
guimaraes-e-reincidente-primeiro-caso-foi-em-2019-no-estacionamento.htm 
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 18:19:40
Título: Presidente da Caixa se diz alvo de ‘rancor político’ e entrega carta de 
demissão a Bolsonaro, leia a íntegra
Descrição: Após diversas acusações de assédio sexual, Pedro Guimarães divulgou 
uma carta enviada ao ex-capitão, saída já havia sido antecipada por Flávio 
Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/presidente-da-caixa-se-diz-alvo-
de-rancor-politico-e-entrega-carta-de-demissao-a-bolsonaro-leia-a-integra/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-29
Título: Bolsonaro e cúpula da Caixa sabiam dos assédios de Pedro Guimarães
Descrição: Bolsonaro chegou a conversar com o presidente da Caixa há cerca de um
mês sobre as denúncias, mas estava preocupado apenas com o vazamento. Já o 
comando da Caixa acobertou e ofereceu promoções a quem se calasse
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-e-cupula-da-caixa-sabiam-dos-
assedios-de-pedro-guimaraes-fc05 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-29 00:00:00
Título: Governo age para se proteger de escândalo, não para evitar assédio
Descrição: Jair Bolsonaro entregou uma operação financeira na casa dos trilhões 
de reais, conferiu prestígio singular e abrigou por mais de três anos um sujeito
conhecido como Pedro Maluco. É difícil acreditar que gente importante do governo
não soubesse exatamente quem era o homem instalado no comando da Caixa.Leia mais
(06/29/2022 - 19h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/06/governo-age-para-se-proteger-de-escandalo-
nao-para-evitar-assedio.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 20:30:48
Título: Senado adia votação de PEC dos Combustíveis após relator excluir trecho 
sobre estado de emergência
Descrição: Ex-líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) havia
proposto um trecho que poderia dar 'cheque em branco' para o governo distribuir 
verbas públicas em ano de eleição
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senado-adia-votacao-de-pec-dos-
combustiveis-apos-relator-excluir-trecho-sobre-estado-de-emergencia/
 
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-29
Título: Rodrigo Pacheco adia votação da ‘PEC do Desespero’ para esta quinta-
feira
Descrição:  A prioridade do Senado nesta quarta-feira (29) foi a discussão da 
PEC 001/2022, que decreta estado de emergência para permitir ao governo de Jair 
Bolsonaro gastar R$ 39 bilhões (fora do teto de gastos) para a ampliação 
do Auxílio Brasil e a concessão de um “voucher” a caminhoneiros, entre outros 
medidas de interesse do Planalto. Bolsonaro está pressionado pela proximidade da
eleição e a possibilidade de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
ainda no primeiro turno. Por isso o texto já é conhecido como PEC do Desespero. 
“Temos que entender que emergência é essa. O que Jair Bolsonaro pode fazer com 
essa emergência? Ele já está falando em não ter eleição, que urna eletrônica não
funciona. Só falta a gente dar a chancela a uma emergência que a gente não sabe 
o limite”, afirmou Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Ele e Jean Paul Prates (PT-RN) 
argumentam que não se pode discutir e aprovar uma mudança na Constituição em 
apenas um dia.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/06/rodrigo-pacheco-adia-
votacao-da-pec-do-desespero-para-esta-quinta-feira/ 

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2022-06-29 20:27:46
Título: Ainda sem data para instalação, CPI do MEC será analisada na próxima 
semana
Descrição: Pressão para criação de colegiado e “guerra de CPIs” no Senado 
embalam arena política do escândalo dos pastores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/ainda-sem-data-para-instalacao-
cpi-do-mec-sera-analisada-na-proxima-semana

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 06:28:34
Título: ‘Há uma tendência que exista a CPI’, diz Pacheco
Descrição: Presidente do Senado, no entanto, avalia ampliar o escopo da 
investigação para incluir a apurações sobre obras inacabadas nos governos do PT
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ha-uma-tendencia-que-exista-a-cpi-
diz-pacheco/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 06:42:29
Título: Escândalo de pastores no MEC: oposição articula convocação de ministro e
CPI própria na Câmara
Descrição: Mobilização corre paralelamente a pedido de CPI no Senado, 
protocolado terça (28), que aguarda aval de Pacheco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/escandalo-de-pastores-no-mec-
oposicao-articula-convocacao-de-ministro-e-cpi-propria-na-camara

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: CGU aponta perda de 1,1 milhão de testes de Covid pelo Ministério da 
Saúde
Descrição: A CGU (Controladoria-Geral da União) apontou perda de 1,1 milhão de 
testes vencidos do tipo RT-PCR para Covid pelo Ministério da Saúde no ano 
passado. Os testes são considerados de \padrão-ouro\ para o diagnóstico.Leia 
mais (06/30/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/cgu-aponta-perda-de-11-milhao-de-testes-de-covid-
pelo-ministerio-da-saude.shtml 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-29
Título: Nova controladora dos portos do ES contrata servidor que viabilizou privatização
Descrição: Após a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), 
responsável pela gestão dos portos do estado, chamou a atenção das entidades 
representativas dos trabalhadores, entre elas a Federação Nacional dos 
Portuários (FNP), além de pequenas e médias empresas que utilizam terminais 
nesses portos, a contratação do ex-presidente da companhia, Julio Castiglioni, 
pela fundo vencedor da licitação, o Quadra Capital. Castiglioni é também 
Procurador do Estado do Espírito Santo. Após deixar a presidência da Codesa, 
onde promoveu uma reorganização para que ela se tornasse atrativa para a 
privatização, foi ‘recrutado’ como ‘consultor’ da Quadra.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/nova-controladora-dos-portos-do-es-
contrata-servidores-que-viabilizaram-privatiz-c558 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-29 09:00:00
Título: Acusado de matar Bruno e Dom havia sido preso em 2019 com 200 munições 
de espingarda
Descrição: Até aqui, acreditava-se que não havia registro policial de “Pelado” 
anterior aos assassinatos
Url :https://apublica.org/2022/06/acusado-de-matar-bruno-e-dom-havia-sido-preso-
em-2019-com-200-municoes-de-espingarda/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2022-06-29 11:22:39
Título: Após retomada de território, indígenas Pataxó temem retaliação
Descrição: Relatório de 2015 produzido pela Funai reconhece o direito à terra, 
mas demarcação não avançou
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/apos-retomada-de-territorio-
indigenas-pataxo-temem-retaliacao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 06:54:04
Título: Como o agronegócio cercou os Guarani Kaiowá e por que os indígenas 
tentam retomar suas terras
Descrição: Confinados em pequenos territórios, indígenas enfrentam o poder 
político e policial dos ruralistas - e pagam com a vida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/como-o-agronegocio-cercou-os-
guarani-kaiowa-e-por-que-os-indigenas-tentam-retomar-suas-terras

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-29
Título: Sindicato dos motoristas de ônibus de SP põe fim à greve, após decisão da Justiça
Descrição: O presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em 
Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas) disse que a entidade 
acatou a decisão da Justiça para pôr fim à greve de ônibus na capital de São 
Paulo. Em entrevista à Rede Bandeirantes, Valdevan Noventa, afirmou que os 
ônibus devem voltar a circular em São Paulo ainda nesta quarta-feira (29).
A maioria dos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho (TRT)  julgou a 
greve abusiva. A audiência ocorreu nesta tarde e definiu a aplicação de uma 
multa de R$ 100 mil, referente a dois dias de paralisação (14 e 29 de junho). O 
reajuste salarial de 12,47% foi autorizado, e os trabalhadores devem voltar ao 
trabalho imediatamente. O tribunal também aprovou o desconto de um dia pela 
paralisação desta quarta. Segundo o sindicato, o TRT, concedeu uma das 
reivindicações da categoria, de pagamento de 100% sobre a hora extra. Os 
motoristas exigiam ainda o horário de almoço remunerado, a participação nos 
lucros (PLR), adequação de nomenclaturas e plano de carreiras do setor de 
manutenção, entre outros.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/sindicato-dos-motoristas-de-onibus-de-sp-
poe-fim-a-greve-apos-decisao-da-justica-c1fc 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 21:54:57
Título: Painel virtual mostra contribuições \escondidas\ das universidades 
públicas na pandemia
Descrição: Iniciativa do grupo Sou Ciência evidencia a importância das ações de 
pesquisa e extensão na vida dos brasileiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/painel-virtual-mostra-
contribuicoes-escondidas-das-universidades-publicas-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 21:33:12
Título: Marina do MST quer mandato na Alerj para trabalhar pelo combate à fome 
no Rio de Janeiro
Descrição: Para a dirigente do movimento, mulheres negras devem ser priorizadas 
nas políticas públicas sobre insegurança alimentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/marina-do-mst-quer-mandato-na-
alerj-para-trabalhar-pelo-combate-a-fome-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 21:19:20
Título: Caso Henry Borel: Monique volta para a prisão por determinação da 
Justiça do Rio de Janeiro
Descrição: Desembargador lembrou que acusação a que a ré responde é por 
homicídio praticado com tortura e violência extremada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/caso-henry-borel-monique-volta-
para-a-prisao-por-determinacao-da-justica-do-rio-de-janeiro
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-29 17:11:11
Título: Jeanine Añez recusa oferta de Bolsonaro para asilo, governo da Bolívia 
abrirá processo contra Brasil
Descrição: Após ser convidada pelo presidente para ser acolhida em território 
brasileiro, governo boliviano caracterizou a proposta de Bolsonaro como \
inapropriada ingerência em assuntos internos\ e disse que abrirá um processo 
contra o Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/20220629/jeanine-aez-recusa-oferta-de-bolsonaro-
para-asilo-governo-da-bolivia-abrira-processo-contra-brasil-23363972.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 06:40:04
Título: Artigo | A Greve Nacional no Equador continua, apesar da enorme 
repressão exercida pelo Estado
Descrição: Deterioração das condições de vida da população durante governo Lasso
levou confederação indígena a convocar a greve
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/artigo-a-greve-nacional-no-
equador-continua-apesar-da-enorme-repressao-exercida-pelo-estado

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 06:11:01
Título: Governo do Equador anuncia retomada de negociação com indígenas
Descrição: A pedido dos indígenas, a Igreja Católica fará a mediação
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/governo-do-equador-anuncia-retomada-
de-negociacao-com-indigenas/ 

Fonte: Outras Palavras
Data: 2022-06-29
Título: Boaventura: o encolhimento do Ocidente
Descrição: Fracasso na guerra contra a Rússia pode acelerar um longo declínio. 
Mas com ele vêm arrogância e ambições irreais. E há perigo à frente – porque os 
impérios não se admitem nem como espaços subalternos, nem em relações 
igualitárias
Url : https://outraspalavras.net/descolonizacoes/boaventura-o-encolhimento-
ocidente/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 19:48:12
Título: Argentina pauta colonialismo, crise alimentar e soberania financeira no 
G7
Descrição: Alberto Fernández participa de cúpula na Alemanha e busca ser voz dos
países em desenvolvimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/argentina-pauta-colonialismo-
crise-alimentar-e-soberania-financeira-no-g7

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 18:25:20
Título: Deputados de São Paulo aprovam novo PL da Grilagem, oposição vai à 
Justiça 
Descrição: Lei permitirá que terras que deveriam ser destinadas para a reforma 
agrária sejam regularizadas por ruralistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/deputados-de-sao-paulo-aprovam-
novo-pl-da-grilagem-oposicao-vai-a-justica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 17:03:18
Título: Vereador Douglas Gomes é condenado pelo crime de transfobia contra Benny
Briolly 
Descrição: A 2ª Vara Criminal de Niterói condenou o parlamentar a um ano e sete 
meses de prisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/vereador-douglas-gomes-e-
condenado-pelo-crime-de-transfobia-contra-benny-briolly
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 16:09:59
Título: Nome social e retificação de registro civil são direitos de pessoas 
trans, saiba como fazer
Descrição: Processo para inclusão de nome social varia em cada estado, 
retificação permite mudança definitiva de nome e gênero
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/nome-social-e-retificacao-de-
registro-civil-sao-direitos-de-pessoas-trans-saiba-como-fazer
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 13:07:02
Título: Vereadora de Porto Alegre (RS) assume como representante em frente 
contra a fome da FAO
Descrição: Laura Sito (PT) passa a integrar órgão da América Latina e Caribe 
pelo combate à fome e à insegurança alimentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/vereadora-de-porto-alegre-rs-
assume-como-representante-em-frente-contra-a-fome-da-fao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 12:10:18
Título: Associação Riograndense de Imprensa lança Memorial Virtual e homenageia 
Walter Galvani
Descrição: O evento \Walter Galvani, por seus amigos\, será realizado nesta 
quarta-feira (29), às 19h, no Salão Nobre da ARI
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/associacao-riograndense-de-
imprensa-lanca-memorial-virtual-e-homenageia-walter-galvani
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 11:25:38
Título: \Precisamos abolir a OEA\, diz líder de movimento de imigrantes nos EUA
Descrição: Kenia Alcocer é entrevistada do Caminhos para o Mundo e fala sobre a 
Cúpula dos Povos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/precisamos-abolir-a-oea-diz-
lider-de-movimento-de-imigrantes-nos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 09:27:43
Título: Visita de Lula ao Distrito Federal acontece no dia 12 de julho 
Descrição: Agenda do ex-presidente ainda está em construção, mas PT DF inicia 
mobilizações na sexta (1º)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/visita-de-lula-ao-distrito-
federal-acontece-no-dia-12-de-julho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 09:02:39
Título: Número de pessoas armadas no Rio Grande do Sul cresce 70% em menos de 
dois anos
Descrição: Em novembro do ano passado, estado tinha 59 mil pessoas registradas 
como CACs, aumento de 69% em relação a junho de 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/numero-de-pessoas-armadas-no-
rio-grande-do-sul-cresce-70-em-menos-de-dois-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-29 07:18:52
Título: De volta para o passado: EUA banem aborto legal e colocam mulheres em 
risco
Descrição: Suprema Corte revoga direito e coloca país na direção de uma crise de
saúde pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/29/de-volta-para-o-passado-eua-
banem-aborto-legal-e-colocam-mulheres-em-risco
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 06:00:37
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Título: PGR defende ao STF atuação do Ministério da Defesa em propostas sobre 
urnas eletrônicas
Descrição: Ação proposta por advogado pede investigação contra comandantes 
militares por \ameaças às eleições\
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pgr-defende-ao-stf-atuacao-do-
ministerio-da-defesa-em-propostas-sobre-urnas-eletronicas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 05:48:23
Título: ‘Vocês podem confiar que quem ganhar, vai assumir’, garante Fux a 
deputados
Descrição: Presidente do STF reuniu-se com Arthur Lira e com líderes dos 
partidos na Câmara
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/voces-podem-confiar-que-quem-
ganhar-vai-assumir-garante-fux-a-deputados/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 20:34:54
Título: MPT notifica Caixa e pede relação de denúncias contra Pedro Guimarães e 
vice-presidente do banco
Descrição: Presidente da instituição financeira foi incluído como investigado e 
poderá ser responsabilizado mesmo após deixar o cargo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mpt-notifica-caixa-e-pede-relacao-
de-denuncias-contra-pedro-guimaraes-e-vice-presidente-do-banco/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 20:04:52
Título: Cantor R. Kelly é condenado a 30 anos de prisão
Descrição: Ex-astro do R&#038,B foi condenado por chefiar durante décadas uma 
rede de exploração sexual de mulheres e adolescentes
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/cantor-r-kelly-e-condenado-a-30-anos-
de-prisao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 19:57:10
Título: Principal acusado por atentados de 2015 em Paris é condenado à prisão 
perpétua
Descrição: Em 13 de novembro de 2015 mais de 130 pessoas foram mortas em Paris e
na vizinha Saint-Denis por um ataque comandado por jihadistas
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/principal-acusado-por-atentados-de-
2015-em-paris-e-condenado-a-prisao-perpetua/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 18:55:19
Título: Juíza condena Carla Zambelli a indenizar deputadas por chamá-las de 
‘genocidas’
Descrição: Indenização é de 30 mil reais para cada uma das parlamentares
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/juiza-condena-carla-zambelli-a-
indenizar-deputadas-por-chama-las-de-genocidas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 18:27:03
Título: Funcionárias da Caixa apontam acobertamento e exigem investigação da 
conduta de Pedro Guimarães
Descrição: Ex-funcionária relembra que denúncias de assédio sexual e moral 
contra o presidente da banco começaram a surgir ainda em 2019
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/funcionarias-da-caixa-apontam-
acobertamento-e-exigem-investigacao-da-conduta-de-pedro-guimaraes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-29 16:42:40
Título: Castro e Freixo têm empate técnico no Rio, diz pesquisa Real Time Big 
Data
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Descrição: Na terceira posição, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) tem
10%
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/castro-e-freixo-tem-empate-
tecnico-no-rio-diz-pesquisa-real-time-big-data/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-29 23:34:50
Título: Mamãe Falei cai em briga com o ex-deputado Boca Aberta em Londrina 
[vídeo]
Descrição: Fim de carreira. De um lado, o ex-deputado estadual Mamãe Falei 
(União-SP). De outro, Boca Aberta (PROS-PR). O dois ex-deputados  ambos cassados
entraram em desforço físico em Londrina, Norte do Paraná. Em vídeo publicado nas
redes sociais, ficou claro que Mamãe Falei levou uma rasteira e caiu de costas 
no chão ao empreender ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/mamae-falei-cai-em-briga-com-o-ex-deputado-
boca-aberta-em-londrina-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-29 22:46:54
Título: STF pode pedir música no Fantástico: PGR recebe 4ª petição de 
investigação contra Bolsonaro
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF) já pode pedir música no Fantástico, 
programa dominical da Globo, porque a corte enviou 4º pedido de investigação à 
Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente cessante Jair 
Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (29/06), no caso do ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro. Para processar criminalmente o presidente da República por crime
... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no 
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/stf-pode-pedir-musica-no-fantastico-pgr-
recebe-4a-peticao-de-investigacao-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-29 18:50:56
Título: Após escândalo sexual na Caixa outro escândalo: ex-sócia de Guedes vai 
presidir o banco público
Descrição: ► A indicação de Daniella Marques Consentino exacerba o 
patrimonialismo característico do bolsonarismo O ministro dos bancos, Paulo 
Guedes, aproveitou a queda de Pedro Guimarães para indicar sua ex-sócia na 
presidência da Caixa. Daniella Marques Consentino, 42 anos, foi escolhida para 
substituir o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que caiu após escândalo 
sexual. Ainda ligada ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/apos-escandalo-sexual-na-caixa-outro-
escandalo-ex-socia-de-guedes-vai-presidir-o-banco-publico/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-29 17:49:02
Título: Datafolha e Paraná Pesquisas, ambas com contratos no governo tucano, 
divulgam pesquisas em SP
Descrição: ► DataTucano [Datafolha] e DataBozo [Paraná Pesquisas] divulgam 
sondagens para o governo de São Paulo Não espere imparcialidade dos institutos 
de pesquisa que você poderá ter uma grande decepção. Que o digam Datafolha e 
Paraná Pesquisas, ambas empresas com contratos no governo tucano de Rodrigo 
Garcia (PSDB). Elas divulgarão sondagens sobre a disputa pelo Palácio ... Read 
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/datafolha-e-parana-pesquisas-ambas-com-
contratos-no-governo-tucano-divulgam-pesquisas-em-sp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-29 11:20:54
Título: Bolsonaro faz governo da fome, da carestia e do desemprego
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Descrição: ► Isso é Bolsonaro: Brasil está produzindo uma geração de desnutridos
Pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de 
São Paulo (Cepea/USP) sobre o preço do leite traz uma notícia preocupante tanto 
para as famílias brasileiras quanto para os produtores e as indústrias. Segundo 
a análise, o preço do leite ao ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-faz-governo-da-fome-da-carestia-
e-do-desemprego/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-06-30 07:00:56
Título: O cabo de guerra entre os estados dos EUA sobre o aborto e a liberdade 
reprodutiva
Descrição: Decisão da Suprema Corte dos EUA faz com que acesso aos direitos 
reprodutivos fique a cargo dos estados, gerando uma guerra legislativa entre 
vizinhos.The post O cabo de guerra entre os estados dos EUA sobre o aborto e a 
liberdade reprodutiva appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/06/30/aborto-eua-disputa-estados/
 
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: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-30 09:22:45
Título: Gettr: ex-assessor de Trump diz que sua rede social não vai tolerar 
conteúdo que incite 'invasão do Congresso' no Brasil
Descrição: Jason Miller era um dos mais próximos assessores de Trump durante a 
eleição de 2020 e hoje é CEO da plataforma Gettr. Com a proximidade das eleições
no Brasil, ele investe em captar usuários para sua rede social entre eleitores 
bolsonaristas, critica Telegram e diz que gasta mais do que esperava com 
advogados.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61990552?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Brasil é 3º país que mais cai em ranking de liberdade de expressão
Descrição: Com número recorde de ataques a jornalistas, o Brasil caiu mais uma 
vez no ranking global de liberdade de expressão divulgado pela ONG Artigo 
19.Leia mais (06/30/2022 - 00h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/brasil-e-3o-pais-que-mais-cai-em-ranking-de-liberdade-de-
expressao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-29 00:00:00
Título: Campanha de Bolsonaro deixa tema da corrupção em 2º plano após escândalo
no MEC
Descrição: Em meio ao escândalo no MEC (Ministério da Educação), que resultou na
prisão do ex-ministro Milton Ribeiro por um dia, integrantes da pré-campanha do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) têm defendido que a corrupção seja um tema 
colocado em segundo plano na discussão eleitoral.Leia mais (06/29/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2022/06/campanha-de-bolsonaro-deixa-tema-da-corrupcao-em-2o-plano-
apos-escandalo-no-mec.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-29 00:00:00
Título: Juíza que cuida de disputa de R$ 15 bi no setor de celulose vai para 
Brasília
Descrição: A juíza Renata Mota Maciel, da 2ª Vara de Conflitos de Arbitragem de 
São Paulo, vai se tornar assessora do ministro Ricardo Cueva no STJ (Superior 
Tribunal de Justiça), a princípio pelo prazo de um ano.Leia mais (06/29/2022 - 
22h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/juiza-que-cuida-de-disputa-de-r-15-bi-no-setor-de-
celulose-vai-para-brasilia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-29 00:00:00
Título: Corrupção bolsonarista, capítulo 4
Descrição: Enquanto alguns se excitam no grito \abaixo Paulo Freire\, \por uma 
Escola sem Partido\ ou \contra a ideologia de gênero\, enquanto alguns se 
masturbam nos gritos pela liberdade, segurança e soberania, pela \inocência das 
crianças\ e pelo \povo armado não será escravizado\, sem receber nada em troca, 
outros enriquecem ilicitamente com dinheiro público.Leia mais (06/29/2022 - 
19h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2022/06/corrupcao-bolsonarista-capitulo-
4.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-29 00:00:00
Título: TJ-SP rejeita queixa-crime da CNBB contra deputado bolsonarista que 
xingou o papa
Descrição: O órgão especial do TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo rejeitou 
por unanimidade, nesta quarta-feira (29), o recebimento de queixas-crime da CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e do arcebispo de Aparecida (SP), 
dom Orlando Brandes, contra o deputado estadual bolsonarista Frederico D'Ávila 
(PL). Leia mais (06/29/2022 - 18h52)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/tj-sp-rejeita-queixa-crime-da-cnbb-contra-deputado-
bolsonarista-que-xingou-o-papa.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-29 00:00:00
Título: Moraes diz que Brasil sabe como manter sua democracia
Descrição: Próximo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro 
Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), fez um discurso durante 
evento em Portugal nesta quarta-feira (29) enumerando ataques organizados às 
instituições, mas disse que o Brasil saberá defender sua democracia.Leia mais 
(06/29/2022 - 16h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/moraes-diz-que-brasil-sabe-como-manter-sua-democracia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-29 00:00:00
Título: Campanha nas redes apoia Patrícia Campos Mello
Descrição: O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve nesta quarta-feira
(29) a condenação do presidente Jair Bolsonaro (PL) e decidiu elevar a 
indenização a ser paga por ofensas à honra da jornalista Patrícia Campos Mello, 
repórter da Folha.Leia mais (06/29/2022 - 10h56)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/hashtag/2022/06/campanha-nas-redes-apoia-patricia-campos-mello.shtml

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-29 22:59:00
Título: Comissão aprova crédito de R$ 313 milhões para pagar peritos do INSS
Descrição: Recursos virão do cancelamento de dotações para benefícios 
previdenciários
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/892179-comissao-aprova-credito-de-r-313-
milhoes-para-pagar-peritos-do-inss/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-06-29 22:56:00
Título: Pesquisadores defendem adubo alternativo para enfrentar a crise dos 
fertilizantes
Descrição: Para pesquisador, o uso de remineralizadores pode suprir parte dos 
nutrientes necessários à produção agrícola
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/892133-pesquisadores-defendem-adubo-
alternativo-para-enfrentar-a-crise-dos-fertilizantes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-30 06:07:34
Título: 'Período turbulento': CEO da Shell delineia futuro sombrio na Europa com
restrições à energia russa
Descrição: O presidente da empresa multinacional petrolífera Shell, Ben van 
Beurden, expressou ceticismo quanto à proposta dos líderes do G7 de introduzir 
um teto no preço do petróleo russo, segundo a agência Bloomberg.
Url :https://br.sputniknews.com/20220630/periodo-turbulento-ceo-da-shell-
delineia-futuro-sombrio-na-europa-com-restricoes-a-energia-russa-23373311.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-30 05:00:07
Título: Índia e China podem frustrar plano do G7 contra petróleo russo, diz FT
Descrição: A China e a Índia podem frustrar o plano do G7 de restringir o preço 
do petróleo russo ao disponibilizarem seus navios-tanque.
Url :https://br.sputniknews.com/20220630/india-e-china-podem-frustrar-plano-do-
g7-contra-petroleo-russo-diz-ft-23372986.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-29 18:11:38
Título: Em estudo inédito, Fiocruz alerta que novas pandemias podem surgir de 
vírus e bactérias da Amazônia
Descrição: De acordo com a pesquisa, 173 tipos de patógenos (vírus, bactérias, 
vermes, parasitas, fungos) associados à caça podem causar ao menos 76 doenças em
seres humanos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220629/em-estudo-inedito-fiocruz-alerta-que-
novas-pandemias-podem-surgir-de-virus-e-bacterias-da-amazonia-23366984.html
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