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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-06-30
Título: Quase um terço dos brasileiros sobrevive com até R$ 497 por mês, diz FGV
Descrição: Pesquisa da FGV aponta que 62,9 milhões de brasileiros registraram 
renda mensal menor que meio salário mínimo em 2021. No Brasil, quase um terço 
das pessoas tem menos de meio salário mínimo para passar o mês. O dado integra o
Mapa da Nova Pobreza, que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta quarta-
feira (29). O estudo aponta que a pobreza nunca esteve tão alta no Brasil, desde
o começo da série histórica, em 2012.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/06/alta-pobreza-quase-um-
terco-dos-brasileiros-sobrevivem-com-ate-r-497-por-mes-diz-fgv/ 

Fonte: UOL - Folha
Data: 2022-06-30
Título: Bolsonaro diz que, eleito, Lula transformará clubes de tiro em 
bibliotecas.
Descrição: Por Leonardo Sakamoto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, 
uma vez eleito, o ex-presidente Lula (PT) vai transformar clubes de tiro em 
bibliotecas. A declaração foi dada em sua live semanal, na noite desta quinta 
(30), ao celebrar números que mostravam o aumento na quantidade de lojas de 
armas de fogo e de clubes de tiro no país desde que ele assumiu o governo
Url : 
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2022/06/30/bolsonaro-diz-
que-eleito-lula-transformara-clubes-de-tiro-em-bibliotecas.htm 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-30
Título: Barroso prorroga a proibição de despejos no Brasil até 31 de outubro
Descrição: Na decisão, ministro do STF destacou aumento de casos e de mortes por
covid-19 no país nas últimas semanas. As remoções forçadas no país estão 
suspensas até 31 de outubro deste ano. A decisão do ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Luís Roberto Barroso, oficializada nesta quinta-feira (30), 
assegura que, durante esse período, as 142.385 mil famílias ameaçadas de despejo
no país possam permanecer em suas casas.
Url : https://mst.org.br/2022/06/30/barroso-prorroga-a-proibicao-de-despejos-no-
brasil-ate-31-de-outubro/ 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Senado aprova PEC que amplia benefícios em pleno ano eleitoral
Descrição: Proposta institui estado de emergência, oficializa quebra do teto de 
gastos e viabiliza programas sociais, a poucos meses das eleições. Medidas 
poderão custar até 41,2 bilhões de reais aos cofres públicos.
Url :https://www.dw.com/pt-br/senado-aprova-pec-que-amplia-benefícios-em-pleno-
ano-eleitoral/a-62321898?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 20:31:09
Título: Senado aprova aumento para Auxílio Brasil, auxílio-gás e cria benefícios
para caminhoneiros 
Descrição: PEC também instituiu \estado de emergência\ para que o custeio do 
pacote não esteja submetido ao Teto de Gastos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/senado-aprova-aumento-para-
auxilio-brasil-auxilio-gas-e-cria-beneficios-para-caminhoneiros

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-30 18:41:28
Título: 'Não se priorizou o combate à fome no Brasil', diz representante da FAO 
no país
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Descrição: Para Rafael Zavala, o problema do país não é de escassez de alimentos
como em outras partes do mundo, mas de desigualdade
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62004074?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 20:05:13
Título: Ouro de tolo
Descrição: Todos perderam renda com Temer e Bolsonaro, mas o impacto foi ainda 
mais severo para os mais pobres
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ouro-de-tolo/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Líder sob Bolsonaro vence licitações com preços perto do dobro de 
concorrentes
Descrição: A empreiteira Engefort, campeã de contratos com a estatal Codevasf 
sob o governo Jair Bolsonaro (PL), ganhou concorrências de pavimentação em 2021 
com valores quase o dobro maiores que os de licitações em estados vizinhos 
vencidas por outras empresas, segundo levantamento feito pela reportagem.Leia 
mais (06/30/2022 - 12h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/lider-sob-bolsonaro-vence-licitacoes-com-precos-perto-do-
dobro-de-concorrentes.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 20:07:00
Título: Porta giratória
Descrição: Servidores que deram aval a projetos de mineração agora atuam em 
consultorias e escritórios de advocacia contratadas por grandes mineradoras
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/porta-giratoria/

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-30 14:00:00
Título: Firma de advocacia de Flávio Bolsonaro tem contratos “consideráveis”, 
diz administradora
Descrição: Administradora do escritório, que não é advogada, afirma não ter 
acesso ao nome dos clientes, entre eles uma igreja, e ter contato com Flávio 
apenas por WhatsApp
Url :https://apublica.org/2022/06/firma-de-advocacia-de-flavio-bolsonaro-tem-
contratos-consideraveis-diz-administradora/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: STF põe em sigilo inquérito sobre Milton Ribeiro e atuação de pastores 
no MEC
Descrição: O STF (Supremo Tribunal Federal) pôs em sigilo as investigações 
relacionadas ao ex-ministro Milton Ribeiro e aos pastores suspeitos de atuarem 
em um balcão de negócios no Ministério da Educação.Leia mais (06/30/2022 - 
15h26)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/stf-poe-em-sigilo-inquerito-sobre-milton-ribeiro-e-atuacao-
de-pastores-no-mec.shtml

Fonte: Metrópoles
Data: 2022-06-30
Título: MP cobra até US$ 2 bi de Bolsonaro e Salles por fim do Fundo Amazônia
Descrição: O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) moveu
ação nesta quinta-feira (30/6) que cobra até US$ 2 bilhões de Jair Bolsonaro e 
do ex-ministro Ricardo Salles pelo fim do Fundo Amazônia. Caso a apuração aponte
para a responsabilização de Bolsonaro e Salles, o MP requer que cada um pague 
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US$ 1 bilhão em multas e mais US$ 1 bilhão em débitos. Na cotação atual, o valor
poderia alcançar até R$ 10,4 bilhões.
Url : https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/mp-cobra-ate-us-2-bi-
de-bolsonaro-e-salles-por-fim-do-fundo-amazonia 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-06-30
Título: Avião exibe faixa em evento comemorativo da Polícia Federal: “Bolsonaro 
mentiu”
Descrição: Na manhã desta quinta-feira (30), um avião que levava uma faixa 
criticando o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) sobrevoou a 
Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Florianópolis.
A mensagem em questão pôde ser vista durante o evento de celebração dos 94 anos 
da corporação e dizia que “Nada a comemorar: Bolsonaro mentiu pros PRFs”.
A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), por meio de 
um comunicado, afirmou que “policiais rodoviários federais por todo o Brasil 
estão adoecendo, muitos outros estão perdendo a motivação de seguir na carreira 
por conta da real desvalorização promovida pelo Governo Bolsonaro, que vai se 
transformando no pior Governo para as forças policiais da União das últimas 
décadas”.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/aviao-exibe-faixa-em-
evento-comemorativo-da-policia-federal-bolsonaro-mentiu/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-30
Título: Desemprego cai para 9,8%, mas a cada 10 pessoas, cerca de 4 estão na informalidade
Descrição: Além da informalidade, análise do Dieese destaca que aos 10,6 milhões
de trabalhadores desempregados é preciso somar os 4,3 milhões que desistiram de 
procurar emprego e a queda da renda. A taxa de desemprego do trimestre móvel de 
março a maio de 2022 recuou para 9,8% e foi a menor  para um trimestre encerrado
em maio desde 2015 (8,3%), mas ainda atinge 10,6 milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Aos 10,6 milhões de desempregados 
é preciso somar cerca de 4,3 milhões que desistiram de procurar emprego, estão 
no desalento, como diz o IBGE, os milhares com empregos precários, na 
informalidade, sem direitos, e a queda da renda provocada pela geração de 
empregos precários, como mostra análise feita pela técnica da subseção da CUT 
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
Adriana Marcolino.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/desemprego-cai-para-9-8-mas-a-cada-10-
pessoas-cerca-de-4-estao-na-informalidade-7a6f 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 18:37:45
Título: Brasil é um dos dez piores países do mundo para se trabalhar, mostra 
pesquisa
Descrição: Estudo que analisa respeito a direitos trabalhistas em 148 países vê 
nível recorde de violações no mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/brasil-e-um-dos-dez-piores-
paises-do-mundo-para-se-trabalhar-mostra-pesquisa

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-30
Título: Assédio sexual na Caixa: Bolsonaro não quis gravar vídeo solidário às 
vítimas
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi aconselhado por seu comitê de 
campanha a gravar um vídeo criticando o ex-presidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, assim que as notícias de assédio sexual foram 
publicadas na terça-feira (28), pelo site Metrópoles, para tentar diminuir o 
desgaste, mas se negou. De acordo com a coluna de Bela Megale, a campanha queria
que ele gravasse um vídeo em que se mostrasse solidário às vítimas e defendesse 
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as investigações, enfim, que o presidente condenasse abertamente o comportamento
do aliado. Chegaram a redigir um texto para Bolsonaro ler, mas ele se negou.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/6/30/assedio-sexual-na-caixa-
bolsonaro-no-quis-gravar-video-solidario-s-vitimas-119460.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 20:05:21
Título: Prestígio em declínio
Descrição: Visto como ameaça ao País e aos negócios, Bolsonaro perde apoio entre
os empresários
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/prestigio-em-declinio/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Em evento de Bolsonaro, participante grita pela volta de Lula
Descrição: Durante a entrega de casas populares na cidade de Campo Grande (MS) 
nesta quinta-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi surpreendido por 
uma manifestação favorável ao ex-presidente Lula (PT), seu principal oponente na
corrida eleitoral. “O que falta para nós sermos felizes e aproveitarmos…?”, 
questionou o presidente durante o discurso. Ao fundo, é possível [ ]The post Em 
evento de Bolsonaro, participante grita pela volta de Lula appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/em-evento-de-bolsonaro-
participante-grita-pela-volta-de-lula/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 19:37:31
Título: Datafolha: Haddad lidera corrida para o governo de São Paulo 
Descrição: Petista lidera com 34% dos votos, seguido de Tarcísio de Freitas e 
Rodrigo Garcia, que aparecem com 13%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/datafolha-haddad-lidera-corrida-
para-o-governo-de-sao-paulo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 19:02:53
Título: \A Trama\: série investiga conluio que resultou na prisão de Lula
Descrição: Produção analisa tentativa de desconstrução da imagem do ex-
presidente e ascensão da extrema direita no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/a-trama-serie-investiga-conluio-
que-resultou-na-prisao-de-lula

Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-30
Título: A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO PREPARA A CERIMÔNIA FINAL PARA OS 
RESTOS MORTAIS DE LUMUMBA
Descrição: Os escassos restos mortais do feroz herói independente da República 
Democrática do Congo, Patrice Lumumba, seriam enterrados na quinta-feira após 
uma peregrinação que reavivou memórias traumáticas, mas também despertou a 
unidade nacional. Um único dente é tudo o que resta do jovem nacionalista que 
foi assassinado em janeiro de 1961, aos 35 anos de idade, poucos meses depois de
se tornar o primeiro primeiro primeiro-ministro pós-colonial do Congo. Um caixão
contendo seus restos mortais será consagrado em um mausoléu em Kinshasa em 
cerimônia organizada pelo Presidente Felix Tshisekedi para coincidir com o 62º 
aniversário do país. Coroado por uma grande estátua de Lumumba, o mausoléu está 
localizado em uma avenida principal da capital que também leva seu nome. LumumbA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO PREPARA A CERIMÔNIA FINAL PARA OS RESTOS MORTAIS 
DE LUMUMUMUMBAa estava entre a vanguarda dos líderes pan-africanos que lideraram
a carga para acabar com o colonialismo no final dos anos 50. Ele ganhou fama em 
1958 quando lançou um partido político, o Mouvement National Congolais (MNC), 
que exigia independência e um estado congolês secular. Seu partido ganhou as 
eleições nacionais em maio de 1960, um mês antes da independência belga, o que 
levou à sua nomeação como primeiro-ministro do país quando este se tornou 
independente. Ele atordoou a Bélgica com um discurso no dia da independência - 
com a presença do rei Baudouin - no qual ele acusou os mestres coloniais de 
racismo e "escravidão humilhante" do povo congolês. Em três meses, Lumumba foi 
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derrubada por um golpe de Estado fomentado com a ajuda da Bélgica e da CIA, que 
também se opôs ao apoio que ele havia solicitado à União Soviética. Em janeiro 
de 1961, a Lumumba foi entregue às autoridades da província rica em minerais do 
Katanga, que havia se separado da nação meses antes com o apoio belga. Ele foi 
morto a tiros e seu corpo dissolvido em ácido, mas um policial belga implicado 
no assassinato manteve um de seus dentes como troféu.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/30/dr-congo-set-for-final-ceremony-for-lumumba-
remains 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 18:22:43
Título: Indústria bélica é \vencedora\ da cúpula da Otan, diz pesquisador
Descrição: Aumento do gasto em armas desencadeado pela guerra na Ucrânia 
movimento o complexo industrial-militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/industria-belica-e-vencedora-da-
cupula-da-otan-diz-pesquisador

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 17:30:58
Título: Movimento indígena e governo do Equador chegam a acordo para suspender 
greve geral 
Descrição: Redução do preço dos combustíveis, retomada dos subsídios e mesa de 
diálogo permanente fazem parte do pacto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/movimento-indigena-e-governo-do-
equador-chegam-a-acordo-para-suspender-greve-geral

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 18:33:28
Título: \Caminho de reconciliação\, diz senador colombiano sobre relatório da 
Comissão da Verdade
Descrição: Resultado da investigação sobre as mais de cinco décadas de conflito 
armado no país repercutiu na política colombiana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/caminho-de-reconciliacao-diz-
senador-colombiano-sobre-relatorio-da-comissao-da-verdade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 19:56:06
Título: Presidente peruano, Pedro Castillo, abandona partido Peru Livre
Descrição: \Tal decisão obedece a minha responsabilidade como presidente de 33 
milhões de peruanos\, disse chefe de Estado em carta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/presidente-peruano-pedro-
castillo-abandona-partido-peru-livre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-01 06:15:41
Título: Mais poluentes e caras, termelétricas se multiplicam e afastam Brasil da
transição energética
Descrição: Estudo sobre termelétrica alerta para a expansão de “fontes sujas” de
energia, ações tentam reverter medidas na Justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/01/mais-poluentes-e-caras-
termeletricas-se-multiplicam-e-afastam-brasil-da-transicao-energetica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 18:09:02
Título: Produção de petróleo dos países da OPEP+ vai voltar aos níveis 
anteriores à pandemia
Descrição: Acordo estará vigente para mês de agosto, Grupo reúne produtores de 
40% do petróleo global
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/producao-de-petroleo-dos-paises-
da-opep-vai-voltar-aos-niveis-anteriores-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 15:21:07

https://www.brasildefato.com.br/2022/07/01/mais-poluentes-e-caras-termeletricas-se-multiplicam-e-afastam-brasil-da-transicao-energetica
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/01/mais-poluentes-e-caras-termeletricas-se-multiplicam-e-afastam-brasil-da-transicao-energetica
https://ewn.co.za/2022/06/30/dr-congo-set-for-final-ceremony-for-lumumba-remains
https://ewn.co.za/2022/06/30/dr-congo-set-for-final-ceremony-for-lumumba-remains
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/movimento-indigena-e-governo-do-equador-chegam-a-acordo-para-suspender-greve-geral
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/movimento-indigena-e-governo-do-equador-chegam-a-acordo-para-suspender-greve-geral
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/industria-belica-e-vencedora-da-cupula-da-otan-diz-pesquisador
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/industria-belica-e-vencedora-da-cupula-da-otan-diz-pesquisador
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/caminho-de-reconciliacao-diz-senador-colombiano-sobre-relatorio-da-comissao-da-verdade
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/caminho-de-reconciliacao-diz-senador-colombiano-sobre-relatorio-da-comissao-da-verdade
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/producao-de-petroleo-dos-paises-da-opep-vai-voltar-aos-niveis-anteriores-a-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/producao-de-petroleo-dos-paises-da-opep-vai-voltar-aos-niveis-anteriores-a-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/presidente-peruano-pedro-castillo-abandona-partido-peru-livre
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/presidente-peruano-pedro-castillo-abandona-partido-peru-livre


Título: Cinquenta sem-terra se formam em Medicina Veterinária no RS nesta sexta
Descrição: Essa é a terceira turma especial ofertada pelo Programa Pronera, 
resultado da luta do MST
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/cinquenta-sem-terra-se-formam-
em-medicina-veterinaria-no-rs-nesta-sexta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 15:12:40
Título: Ceará pode adotar uso da maconha medicinal como política pública
Descrição: Conselho estadual de saúde prepara projeto de lei para que 
medicamentos com cannabis sejam distribuídos pelo SUS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/ceara-pode-adotar-uso-da-
maconha-medicinal-como-politica-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 14:46:59
Título: Homem em situação de rua é encontrado morto em Petrópolis (RJ) após 
noite com mínima de 7°
Descrição: Corpo passou o dia todo na calçada da Rua do Imperador, prefeitura 
afirma que prestou atendimento antes da morte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/homem-em-situacao-de-rua-e-
encontrado-morto-em-petropolis-rj-apos-noite-com-minima-de-7

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 12:57:12
Título: \São 22 anos lutando por justiça\: Esposa de camponês assassinado é 
ouvida em julgamento na OEA
Descrição: Antônio Tavares foi morto em ação da PM no Paraná, em 2000, caso está
sendo julgado pela Corte Interamericana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/sao-22-anos-lutando-por-justica-
esposa-de-campones-assassinado-e-ouvida-em-julgamento-na-oea
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 12:13:45
Título: Economia Solidária reforçou integração entre cidade e campo na 19° 
Jornada de Agroecologia
Descrição: Feira de Agrobiodiversidade e Economia Solidária reuniu 65 
empreendimentos no evento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/economia-solidaria-reforcou-
integracao-entre-cidade-e-campo-na-19-jornada-de-agroecologia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 08:23:27
Título: Veja como funciona o atendimento para vítimas de violência sexual no 
Distrito Federal
Descrição: Segundo dados da Secretaria de Saúde, até maio deste ano foram 
realizados 45 procedimentos de aborto legal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/veja-como-funciona-o-
atendimento-para-vitimas-de-violencia-sexual-no-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 08:00:57
Título: Varíola dos macacos: secretaria estadual de Saúde do RJ confirma quinto 
caso
Descrição: Apesar do nome popular, a Monkeypox não é transmitida por macacos, 
primeiro caso do RJ foi no dia 14
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/variola-dos-macacos-secretaria-
estadual-de-saude-do-rj-confirma-quinto-caso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-30 07:35:59
Título: Após privatização da Eletrobras: Aneel autoriza doação de prédio do 
Gasômetro a Porto Alegre 

https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/variola-dos-macacos-secretaria-estadual-de-saude-do-rj-confirma-quinto-caso
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/variola-dos-macacos-secretaria-estadual-de-saude-do-rj-confirma-quinto-caso
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/veja-como-funciona-o-atendimento-para-vitimas-de-violencia-sexual-no-distrito-federal
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/veja-como-funciona-o-atendimento-para-vitimas-de-violencia-sexual-no-distrito-federal
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/economia-solidaria-reforcou-integracao-entre-cidade-e-campo-na-19-jornada-de-agroecologia
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/economia-solidaria-reforcou-integracao-entre-cidade-e-campo-na-19-jornada-de-agroecologia
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/sao-22-anos-lutando-por-justica-esposa-de-campones-assassinado-e-ouvida-em-julgamento-na-oea
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/sao-22-anos-lutando-por-justica-esposa-de-campones-assassinado-e-ouvida-em-julgamento-na-oea
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/homem-em-situacao-de-rua-e-encontrado-morto-em-petropolis-rj-apos-noite-com-minima-de-7
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/homem-em-situacao-de-rua-e-encontrado-morto-em-petropolis-rj-apos-noite-com-minima-de-7
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/ceara-pode-adotar-uso-da-maconha-medicinal-como-politica-publica
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/ceara-pode-adotar-uso-da-maconha-medicinal-como-politica-publica
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/cinquenta-sem-terra-se-formam-em-medicina-veterinaria-no-rs-nesta-sexta
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/cinquenta-sem-terra-se-formam-em-medicina-veterinaria-no-rs-nesta-sexta


Descrição: Local dedicado à cultura era cedido à cidade desde 1982 pela 
Eletrobras, que foi privatizada em junho deste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/apos-privatizacao-da-eletrobras-
aneel-autoriza-doacao-de-predio-do-gasometro-a-porto-alegre
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 06:25:18
Título: Datafolha: Em São Paulo, Bolsonaro é o padrinho que mais atrapalha
Descrição: Dos consultados, 64% não votariam num candidato apoiado pelo 
presidente, em relação a Lula, 51% rejeitariam indicado por ele
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/datafolha-em-sao-paulo-bolsonaro-
e-o-padrinho-que-mais-atrapalha/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 06:11:10
Título: Dias difíceis virão
Descrição: A história não se repete, mas no Brasil ela é recorrente
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/dias-dificeis-virao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 05:59:43
Título: ‘Eu vejo racistas no poder’, diz Macaé Evaristo
Descrição: A educadora e parlamentar mineira considera as próximas eleições uma 
espécie de plebiscito, no qual o Brasil poderá decidir pelo humanismo
Url :https://www.cartacapital.com.br/entrevistas/eu-vejo-racistas-no-poder-diz-
macae-evaristo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 20:07:50
Título: Petrobras/ O segredo de Castello Branco
Descrição: O ex-presidente da estatal diz que seu celular corporativo tinha 
mensagens que poderiam incriminar Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/petrobras-o-segredo-de-castello-
branco/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 20:07:44
Título: Prenúncio de recessão
Descrição: Os estoques da indústria mundial atingiram o nível mais alto em dez 
anos: 1,87 trilhão de dólares
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/prenuncio-de-recessao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 20:07:39
Título: Os picaretas
Descrição: A investigação do ex-ministro da educação expõe Bolsonaro, dá fôlego 
à CPI e mata o seu apelo ao discurso anticorrupção
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/os-picaretas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 20:07:29
Título: Na floresta dos enganos
Descrição: O caso Battisti é dolorosamente representativo da ignorância nativa
Url :https://www.cartacapital.com.br/editorial/na-floresta-dos-enganos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 20:07:22
Título: Letras periféricas
Descrição: As obras produzidas à margem das grandes editoras ganham impulso 
graças ao maior interesse nos relatos de vozes antes apagadas e à visibilidade 
propiciada pelas redes sociais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/letras-perifericas/
 
Fonte: CartaCapital

https://www.cartacapital.com.br/cultura/letras-perifericas/
https://www.cartacapital.com.br/editorial/na-floresta-dos-enganos/
https://www.cartacapital.com.br/politica/os-picaretas/
https://www.cartacapital.com.br/economia/prenuncio-de-recessao/
https://www.cartacapital.com.br/politica/petrobras-o-segredo-de-castello-branco/
https://www.cartacapital.com.br/politica/petrobras-o-segredo-de-castello-branco/
https://www.cartacapital.com.br/entrevistas/eu-vejo-racistas-no-poder-diz-macae-evaristo/
https://www.cartacapital.com.br/entrevistas/eu-vejo-racistas-no-poder-diz-macae-evaristo/
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/dias-dificeis-virao/
https://www.cartacapital.com.br/politica/datafolha-em-sao-paulo-bolsonaro-e-o-padrinho-que-mais-atrapalha/
https://www.cartacapital.com.br/politica/datafolha-em-sao-paulo-bolsonaro-e-o-padrinho-que-mais-atrapalha/
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/apos-privatizacao-da-eletrobras-aneel-autoriza-doacao-de-predio-do-gasometro-a-porto-alegre
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/30/apos-privatizacao-da-eletrobras-aneel-autoriza-doacao-de-predio-do-gasometro-a-porto-alegre


Data: 2022-06-30 20:05:27
Título: Um reencontro com Gramsci
Descrição: Publicada no Brasil a edição comemorativa dos Cadernos do Cárcere, 
obra extraordinária do filósofo italiano
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/um-reencontro-com-gramsci/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-30 20:05:17
Título: Efeito Alckmin
Descrição: Marcelo Freixo está prestes a anunciar o tucano César Maia como seu 
vice, mas o arranjo enfrenta resistências
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/efeito-alckmin/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-30 19:18:46
Título: Oposição denuncia que Ratinho Junior quer driblar licitação pública nas 
vésperas da eleição
Descrição: ► Governador quer “manusear o orçamento” do Estado como bem entender,
sem a necessidade de licitação pública, nas vésperas da eleição Após a suspeita 
de superfaturamento no engordamento da praia de Matinhos, o governo cessante de 
Ratinho Junior (PSD) terá de lidar com mais uma grave denúncia de que ele está 
driblando a licitação pública ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/oposicao-denuncia-que-ratinho-junior-quer-
driblar-licitacao-publica-na-vespera-da-eleicao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-30 18:27:07
Título: Copa da Corrupção – O time de Bolsonaro, segundo os memes nas redes 
sociais [vídeo]
Descrição: O melhor do brasileiro são os memes. Eu já disse isso antes. Mas esse
meme sobre a Copa da Corrupção está impagável. Está circulando nas redes 
sociais. Viralizou. O time do governo Bolsonaro é narrado pelo Pavão Bueno.  
General Pazuello, pra faltar oxigênio para o adversário  zomba o narrador. No 
gol, Augusto Aras. ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/copa-da-corrupcao-o-time-de-bolsonaro-
segundo-os-memes-video/
 
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: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-30 23:27:26
Título: Estado de emergência: PEC que libera gastos em ano eleitoral é aprovada 
no Senado
Descrição: Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil avaliam que medida é 
'drible' para liberar gastos do governo federal em meio ao processo eleitoral.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62005096?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
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
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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: 2022-07-01 00:00:00
Título: Inep pede informações sobre servidores do órgão, e associação vê assédio
Descrição: O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas, enviou ofício à associação dos 
servidores do órgão pedindo que informem a quantidade de funcionários filiados e
cópias das atas de assembleias realizadas desde o ano passado, bem como o quorum
de cada uma delas.Leia mais (07/01/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/07/inep-pede-informacoes-sobre-servidores-do-orgao-e-
associacao-ve-assedio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Bolsonaro critica vacina contra Covid e minimiza racismo no Brasil em TV
americana
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou não ter se vacinado contra a
Covid e fez críticas aos imunizantes em entrevista à TV americana Fox News, 
exibida na noite desta quinta (30).Leia mais (06/30/2022 - 21h48)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/bolsonaro-critica-vacina-contra-covid-em-tv-americana.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Daniel Silveira vai receber medalha que já foi entregue a Carlos 
Drummond e Gilberto Freyre
Descrição: O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) vai receber a Medalha 
Biblioteca Nacional - Ordem do Mérito do Livro, da Biblioteca Nacional. A 
homenagem é historicamente concedida a acadêmicos, autoridades e intelectuais 
que contribuem para o universo da literatura. Entre eles estão os escritores 
Gilberto Freyre e Carlos Drummond de Andrade.Leia mais (06/30/2022 - 18h35)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/daniel-silveira-vai-receber-medalha-que-ja-
foi-entregue-a-carlos-drummond-e-gilberto-freyre.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro é um pastelão amador e sangrento
Descrição: Se fosse obra de ficção, o governo Bolsonaro não passaria pelo crivo 
de críticos exigentes. Falta-lhe verossimilhança, esse conceito tão caro à 
literatura e ao drama. Tudo é tão caricatural e grotesco que um editor de livros
ou um diretor de teatro ou cinema diriam: \Não dá para aceitar essa porcaria. Se
a arte não reproduzir minimamente os critérios de razoabilidade e plausibilidade
do mundo real, é impossível haver comunicação com o público\. Antes de jogar o 
texto no lixo, esse meu crítico imaginário pensaria, com ar aborrecido: \Vá ler 
Aristóteles e não me amole. Ou escolha o caminho da literatura fantástica\.Leia 
mais (06/30/2022 - 18h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2022/06/governo-bolsonaro-e-um-pastelao-amador-e-
sangrento.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: PT reserva R$ 130 milhões para campanha de Lula no 1º e 2º turnos
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Descrição: O diretório nacional do PT estabeleceu, nesta quinta-feira (30), a 
distribuição dos recursos do fundo especial de financiamento de campanha.Leia 
mais (06/30/2022 - 16h48)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/pt-reserva-r-130-milhoes-para-campanha-de-lula-no-1o-e-2o-
turnos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Após declarar apoio a Lula, Paulinho da Força perde relatoria na Câmara
Descrição: O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) perdeu a relatoria da
MP (Medida Provisória) 1108/2022 após declarar apoio à candidatura do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Leia mais (06/30/2022 - 14h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/apos-declarar-apoio-a-lula-paulinho-da-forca-perde-
relatoria-na-camara.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Perseguição bolsonarista a ministros do STF preocupa setor de eventos da
serra gaúcha
Descrição: O cancelamento da presença de três ministros do STF (Supremo Tribunal
Federal) em eventos realizados neste mês na serra gaúcha acendeu um sinal de 
alerta no mercado de congressos e eventos corporativos.Leia mais (06/30/2022 - 
14h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mercado/2022/06/perseguicao-bolsonarista-a-ministros-do-stf-preocupa-setor-
de-eventos-da-serra-gaucha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: TSE define teto de gastos de campanha presidencial em R$ 88,3 milhões
Descrição: O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta quinta-feira (30) 
que o teto de gastos na campanha presidencial deste ano será de R$ 88,3 milhões.
Caso tenha segundo turno, os candidatos poderão gastar mais R$ 44,1 milhões.Leia
mais (06/30/2022 - 12h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/tse-define-teto-de-gastos-de-campanha-presidencial-em-r-883-
milhoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Confira nova pesquisa Datafolha para o Governo de São Paulo
Descrição: Nova pesquisa Datafolha para o Governo de São Paulo foi divulgada 
nesta quinta-feira (30). O instituto entrevistou 1.806 eleitores de terça (28) a
quinta-feira (30).A pesquisa mostra o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad 
(PT) com 34%, seguido pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o ex-ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ambos com 13%.Leia mais 
(06/30/2022 - 11h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/confira-nova-pesquisa-datafolha-para-o-governo-de-sao-paulo-
a-partir-das-19h.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Saúde e educação são os temas políticos que mais interessam brasileiros 
no Twitter, diz pesquisa
Descrição: Uma pesquisa realizada a pedido do Twitter sobre o consumo de 
conteúdos relacionados a política no Brasil mostra que 45% dos entrevistados 
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usam a plataforma intensamente para se inteirar sobre o tema. De acordo com o 
levantamento, 36% dos usuários acessam a rede social ainda pela manhã para se 
informar sobre os assuntos do dia.Leia mais (06/30/2022 - 11h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/06/saude-e-educacao-sao-os-temas-politicos-que-
mais-interessam-brasileiros-no-twitter-diz-pesquisa.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Aliados de Lula traçam plano contra iniciativa do centrão de avançar 
sobre emendas
Descrição: Diante da ameaça do Congresso de tornar obrigatórias as chamadas 
emendas de relator e reduzir ainda mais os poderes do Palácio do Planalto, 
aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passaram a defender que 
a votação do Orçamento de 2023 ocorra apenas no próximo ano.Leia mais 
(06/30/2022 - 09h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/aliados-de-lula-tracam-plano-contra-iniciativa-do-centrao-de-
avancar-sobre-emendas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Novo Auxílio Brasil previa taxa de administração que pode chegar a R$ 
1,3 bi
Descrição: A proposta de emenda constitucional do governo Jair Bolsonaro (PL) 
que amplia uma série de benefícios previa uma taxa de até 5% de 
operacionalização do novo Auxílio Brasil. Isso significaria uma verba que 
poderia chegar a R$ 1,3 bilhão, uma vez que o montante do programa é calculado 
em R$ 26 bilhões.Leia mais (06/30/2022 - 09h35)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-30 00:00:00
Título: Brasil desaba sob Bolsonaro em ranking de liberdade de expressão e tem 
3ª pior marca
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 - Tec - Principal
Data: 2022-07-01 00:00:00
Título: Evento discute discriminação de gênero, raça e classe na tecnologia
Descrição: O evento \Mulheres, Raça e Tecnologia\ reunirá a escritora Conceição 
Evaristo e a professora Ruha Benjamin para um debate sobre discriminação de 
gênero, raça e classe na área de tecnologia. A discussão é promovida pelo IEA 
(Instituto de Estudos Avançados) da USP (Universidade de São Paulo), com 
moderação do professor Virgílio Almeida.Leia mais (07/01/2022 - 06h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/07/evento-discute-discriminacao-de-genero-raca-e-classe-na-
tecnologia.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-01 06:23:44
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Título: Fracassos das tropas ucranianas no campo de batalha provocam aumento de 
desertores, diz MD russo
Descrição: Fracassos das tropas ucranianas no campo de batalha provocam aumento 
de desertores, diz MD russo
Url :https://br.sputniknews.com/20220701/fracassos-das-tropas-ucranianas-no-
campo-de-batalha-provocam-aumento-de-desertores-diz-md-russo-23392617.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-01 05:51:37
Título: 'Aqui todos estão do lado russo': mídia dinamarquesa dá voz a apoiadores
de Moscou na Estônia
Descrição: Os moradores de origem russa da cidade estoniana de Narva apoiam as 
ações da Rússia na Ucrânia, afirmando que vão estar do lado russo em caso do 
conflito armado entre Tallinn e Moscou.
Url :https://br.sputniknews.com/20220701/aqui-todos-estao-do-lado-russo-midia-
dinamarquesa-da-voz-a-apoiadores-de-moscou-na-estonia-23392469.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-01 05:38:54
Título: Ex-secretário de Estado dos EUA assinala 3 maneiras de terminar o 
conflito na Ucrânia
Descrição: A crise ucraniana pode terminar de três maneiras diferentes, disse o 
ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger em entrevista ao jornal 
Spectator.
Url :https://br.sputniknews.com/20220701/ex-secretario-de-estado-dos-eua-
assinala-3-maneiras-de-terminar-o-conflito-na-ucrania-23392265.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-30 10:52:39
Título: FAB e BNDES fecham acordo para 'alugar' grande área no Porto de Santos 
para terminal privado
Descrição: A ideia é que o \locatário\ do terreno não pague o \aluguel\ em 
dinheiro, mas sim em prestação de serviços de engenharia e manutenção em outras 
bases operacionais da Força Aérea.
Url :https://br.sputniknews.com/20220630/fab-e-bndes-fecham-acordo-para-alugar-
grande-area-no-porto-de-santos-para-terminal-privado-23377861.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-30 09:55:43
Título: CIA recruta militantes do Daesh para serem enviados à Ucrânia, afirma 
fonte
Descrição: Fonte revela que agência norte-americana pretende enviar militantes 
de organização terrorista para lutar em solo ucraniano.
Url :https://br.sputniknews.com/20220630/cia-recruta-militantes-do-daesh-para-
serem-enviados-a-ucrania-afirma-fonte-23377169.html
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-07-01 02:35:00
Título: Exército fotografa tela de computador e jornalista da Agência Pública 
após perguntas
Descrição: Fotografias foram tiradas pelas costas do jornalista após perguntas 
não respondidas por general em Atalaia do Norte (AM), exército não comentou 
episódio
Url :https://apublica.org/2022/06/exercito-fotografa-tela-de-computador-e-
jornalista-da-agencia-publica-apos-perguntas/
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-07-01 02:35:00
Título: Comitiva de parlamentares ouviu de lideranças indígenas que pessoas tem 
“alvo nas costas”
Descrição: Em reunião com parlamentares, indígenas denunciam que órgãos federais
como o Exército, Marinha, Polícia Federal, Ibama e Incra são ausentes do Vale do
Javari
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