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Fonte: Lula - Twitter
Data: 2022-07-01
Título: Banqueiro não vota em mim. Eles olham para mim e falam "esse cara é 
nordestino, vai querer aumentar o salário do trabalhador, o povo vai viajar de 
avião". Eles querem alguém que não cheira nem fede. Mas o Brasil precisa de 
governo para todos, com prioridade para os mais pobres.
Url : https://twitter.com/LulaOficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp
%7Ctwgr%5Eauthor 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-07-01
Título: Série ‘A Trama’ liga os pontos: como e por que o sistema de Justiça e a 
mídia sequestraram Lula e a democracia
Descrição: Ligando os pontos. Ou seja, não existe na série A Trama um ponto sem 
nó. Cada momento é seguido de uma breve análise de um observador – portanto, não
cansa, mas instiga. São jornalistas, historiadores, sociólogos, cientistas 
políticos, juristas. E também os constrangedores balõezinhos de conversas entre 
juiz e procuradores revelados pela Vaza Jato. E assim, com precisão de roteiro e
montagem, além de excelente qualidade técnica, ligam-se todos os pontos de A 
Trama. Ou do conluio entre sistema de Justiça, imprensa, serviços de 
inteligência norte-americanos e a elite brasileira para sequestrar Lula e a 
democracia.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/07/serie-a-trama-liga-
pontos-como-por-que-justica-midia-sequestro-lula-democracia/  

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-07-01
Título: Pedro Guimarães: Ex-presidente da Caixa quadruplicou salário em 2021 de 
forma irregula
Descrição: O ex-presidente da Caixa acumulou funções, o que é vedado pela Lei 
das Estatais, recebeu uma salário inacreditável; confira. Ferindo a Lei das 
Estatais, de 2016, o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, acumulou cargos em
comissões internas e de empresas subsidiárias da Caixa em 2021 e chegou a 
alcançar uma remuneração extraordinária de R$ 230 mil. O acúmulo de remunerações
por cargos em comissões é limitado a dois. Guimarães deixou o comando a da 
empresa pública após a explosão de denúncias de assédio sexual contra ele. 
Segundo reportagem do portal R7, Pedro Guimarães era membro de 21 conselhos de 
administração de empresas ligadas à estatal em 2021. Essa movimentação permitiu 
que o salário do bolsonarista saltasse de R$ 56 mil - base para um presidente da
Caixa - para R$ 230 mil, em julho de 2021.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/7/1/pedro-guimares-ex-
presidente-da-caixa-quadruplicou-salario-em-2021-de-forma-irregular-119566.html 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-07-01
Título: “Se for comprovado, Pedro Guimarães é um criminoso em série”, diz Luiza 
Nagib Eluf
Descrição: Advogada, que também trabalhou no caso João de Deus, prevê que “não 
são só 5 mulheres” as vítimas do ex-presidente da Caixa. “Cinco que até agora 
falaram o que aconteceu”. A advogada Luiza Nagib Eluf, ex-promotora e ex-
procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, afirmou que o ex-
presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães, que deixou o cargo após 
ser alvo de diversas denúncias de assédio sexual, é um “criminoso em série” se 
todas as alegações contra ele forem comprovadas. Em entrevista à TV 247, Eluf, 
que chefiou a Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania do Ministério da 
Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, criticou a cultura do machismo nas
empresas e disse que provavelmente mais mulheres foram vítimas de abuso na 
Caixa, além das cinco funcionárias do banco estatal que já denunciaram 
Guimarães. 
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Url : https://www.brasil247.com/entrevistas/se-for-comprovado-pedro-guimaraes-e-
um-criminoso-em-serie-diz-luiza-nagib-eluf 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-01 16:19:38
Título: Misoginia, machismo e falocentrismo: o que o assédio na Caixa diz sobre 
governo Bolsonaro?
Descrição: Denúncia de assédio sexual no banco simboliza modus operandi dos 
integrantes do campo bolsonarista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/01/misoginia-machismo-e-
falocentrismo-o-que-o-assedio-na-caixa-diz-sobre-governo-bolsonaro

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-07-01
Título: Acusação de assédio sexual derruba mais um executivo da Caixa: vice-
presidente renuncia
Descrição: As acusações de assédio sexual na Caixa Econômica Federal derrubaram 
mais um executivo da instituição. Depois do pedido de demissão do presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, em razão das denúncias de assédio sexual de várias 
funcionárias, agora foi a vez de Celso Leonardo Barbosa, vice-presidente de 
Negócios de Atacado, uma das 12 vice-presidências do banco.
Url : https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2022/07/01/acusacao-de-
assedio-sexual-deve-derrubar-mais-um-executivo-da-caixa-na-proxima-segunda-
feira.ghtml 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-07-01
Título: Foi implementada na Caixa uma gestão do terror, do medo, diz presidente 
da Fenae
Descrição: Sergio Takemoto, da Federação dos empregados da Caixa, destaca 
pesquisas que mostram o adoecimento mental de bancários. Conforme pesquisa da 
Fenae realizada no final de 2021, 80% dos bancários da Caixa Econômica Federal 
participantes do questionário relataram possuir alguma doença relacionada ao 
trabalho. “A gente sabe que só vai acabar esse grau de adoecimento, essa prática
que reina hoje na Caixa, com a mudança de sistema de governo. Que essa política 
de gestão que está implementada hoje, que é uma política de terror, de medo, de 
ameaças, chegue ao fim. Não dá mais para a gente conviver com esse tipo de 
gestão e principalmente com o que foi feito: desmantelamento, enfraquecimento, a
tentativa de retirada de direitos, a venda de ativos, a cobrança por metas 
absurdas, tudo isso também leva ao adoecimento”, avaliou Takemoto.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/foi-implementada-na-caixa-uma-gestao-do-
terror-do-medo-diz-presidente-da-fenae 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-01 00:00:00
Título: TCU suspende contrato de R$ 215 milhões para publicidade do Ministério 
da Saúde
Descrição: O TCU (Tribunal de Contas da União) suspendeu, por suspeitas de 
irregularidades, a contratação de uma empresa que prestaria serviços de 
publicidade das ações do Ministério da Saúde por R$ 215 milhões, em um contrato 
com duração de 1 ano.Leia mais (07/01/2022 - 08h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/07/tcu-suspende-contrato-de-r-215-milhoes-para-
publicidade-do-ministerio-da-saude.shtml

Fonte: Congresso em Foco
Título: STF forma maioria contra aumento dos gastos de publicidade do governo em
ano eleitoral
Descrição: Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria, 
nesta sexta-feira (1º), no julgamento contra a Lei 14.356, que permite ao 
governo federal aumentar os gastos com publicidade oficial em ano eleitoral. O 
julgamento ocorre no plenário virtual e se encerra as 23h59 de hoje. A lei foi 
sancionada em maio deste ano e define [ ]The post STF forma maioria contra 
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aumento dos gastos de publicidade do governo em ano eleitoral appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/stf-forma-maioria-contra-
aumento-dos-gastos-de-publicidade-do-governo-em-ano-eleitoral/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-07-01
Título: Mais de 6 milhões de trabalhadores pediram  demissão em 12 meses até maio
Descrição: Entre as razões para o recorde de pedidos de desemprego estão ter 
aceitado empregos precários e com salários baixos durante a pandemia e também a 
preferência por continuar  trabalhando em casa. O Brasil bateu recorde de 
pedidos de demissão nos últimos 12 meses até maio, apesar do país ainda ter 10,6
milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, 39,1 milhões na 
informalidade, sem direito a nada, e 4,3 milhões no desalento, que deixaram de 
procurar emprego depois de muito tentar e não conseguir.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mais-de-6-milhoes-de-trabalhadores-
pediram-demissao-em-12-meses-ate-maio-9f46 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-01 21:17:13
Título: \Agrobolsonarismo\ aprofunda violação de direitos dos Guarani Kaiowá no 
MS, diz pesquisador
Descrição: Com 20 anos de estudo sobre indígenas do Mato Grosso do Sul, 
antropólogo expõe terror provocado pelo massacre de Guapoy
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/01/pesquisador-explica-como-o-
agrobolsonarismo-aprofunda-violacao-de-direitos-dos-guarani-kaiowa

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Queimadas: Amazônia tem pior mês de junho em 15 anos
Descrição: Dados do Inpe apontam maior número de focos de incêndio desde 2007 no
período. Primeiros seis meses do ano também registram alta de 19% em queimadas 
em comparação a 2021.
Url :https://www.dw.com/pt-br/queimadas-amazônia-tem-pior-mês-de-junho-em-15-
anos/a-62335756?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-07-01 15:00:00
Título: “Por que fizeram isso com a nossa família?”
Descrição: O fotógrafo da Agência Pública visitou a comunidade de Jacarezinho, 
no Maranhão, onde o líder Edvaldo foi executado em abril deste ano
Url :https://apublica.org/ensaio/2022/07/por-que-fizeram-isso-com-a-nossa-
familia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-01 19:37:13
Título: Ato cobra preservação de sítio arqueológico do Quilombo Saracura, no 
Bixiga
Descrição: Moradores, movimento negro e artistas se unem pela preservação da 
memória negra de São Paulo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/01/ato-cobra-preservacao-de-sitio-
arqueologico-do-quilombo-saracura-no-bixiga
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-01 10:14:07
Título: Entenda o que é inflação e os fatores que contribuem para o seu aumento
Descrição: Economista Ana Giorgina é supervisora técnica do Dieese na Bahia e 
explica o assunto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/01/entenda-o-que-e-inflacao-e-os-
fatores-que-contribuem-para-o-seu-aumento

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 19:45:01
Título: Bolsonaro cancela almoço com presidente de Portugal após saber que ele 
também se reuniria com Lula
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Descrição: Com o cancelamento da agenda, Marcelo Rebelo de Souza não irá mais a 
Brasília e passará apenas por São Paulo e Rio de Janeiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-cancela-almoco-com-
presidente-de-portugal-apos-saber-que-ele-tambem-se-reuniria-com-lula/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 21:16:50
Título: Adele se manifesta contra Bolsonaro durante show em Londres
Descrição: Cantora britânica disse 'Fora, Bolsonaro' e se soma a legião de 
artistas internacionais que criticam o presidente brasileiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/adele-se-manifesta-contra-
bolsonaro-durante-show-em-londres/

Fonte: The Intercept
Data: 2022-07-02 06:00:51
Título: PEC Kamikaze: Bolsonaro engole o ódio contra os pobres em troca da 
reeleição
Descrição: Com aprovação da PEC, que aumenta valor de benefícios sociais, 
Bolsonaro agora posa de salvador da pátria. The post PEC Kamikaze: Bolsonaro 
engole o ódio contra os pobres em troca da reeleição appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/07/02/pec-kamikaze-bolsonaro-odio-pobres-
reeleicao/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-01 20:22:46
Título: Lula diz que PT defende auxílio de R$ 600 enquanto Bolsonaro propõe R$ 
400
Descrição: ► Ex-presidente afirma que PT defende um auxílio de R$ 600 desde 2020
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recorreu ao #Tbt para lembar que 
o PT defende um auxílio emergencial de R$ 600 desde o início da pandemia.  Tô 
vendo o Bolsonaro dizer agora que vai dar R$ 400 de auxílio. ... Read 
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-diz-que-pt-defende-auxilio-de-r-600-
enquanto-bolsonaro-propoe-r-400/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 18:09:16
Título: Daniel Silveira sobre a razão de receber medalha da Biblioteca Nacional:
‘Não sei’
Descrição: O deputado federal compareceu nesta sexta à instituição, inclusão de 
seu nome na lista que tradicionalmente celebra escritores e intelectuais fez 
imortais da ABL recusarem a condecoração
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/daniel-silveira-sobre-a-razao-de-
receber-medalha-da-biblioteca-nacional-nao-sei/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-07-01
Título: Estado brasileiro não consegue contestar assassinato de Antônio Tavares
Descrição: Durante os dias 27 e 28 de junho as organizações representantes das 
vítimas, a viúva de Antônio Tavares, Maria Sebastiana, a também vítima Loreci 
Lisboa relataram à Corte, órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos 
(OEA), sobre os fatos ocorridos na Rodovia BR-227, em Campo Largo (PR), no dia 
02 de maio de 2000, sobre os impactos do assassinato de Tavares e da repressão 
na vida das vítimas e familiares e sobre as reivindicações por justiça, passados
mais de 22 anos do crime. A audiência ainda contou com a escuta da perita Ela 
Wiecko Volkmer de Castilho e representantes da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) e da Advocacia Geral da União (AGU), do Ministério da 
Mulher, Família e Direitos Humanos e da Casa Civil do Paraná, estes na figura de
representantes do Estado brasileiro. “Nessa audiência o Estado Brasileiro não 
contestou que, de fato, houve uma grave violação de direitos humanos naquele 
conflito ocorrido em 2 de maio de 2000 na BR 277, próximo a Curitiba. Não 
contestou que, de fato, os agentes públicos tiraram a vida de Antonio Tavares 
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Pereira e não contestou que outras vítimas sofreram graves lesões corporais”, 
destaca o coordenador da Terra de Direitos e presidente do Conselho Nacional de 
Direitos Humanos, Darci Frigo. Diversas provas, ao longo de mais de duas 
décadas, foram colhidas e submetidas ao Sistema Interamericano. Além da Terra de
Direitos, a Justiça Global e o MST atuam como peticionários da ação na Corte.
Url : https://mst.org.br/2022/07/01/estado-brasileiro-nao-consegue-contestar-
assassinato-de-antonio-tavares/ 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-07-01
Título: Presidente de Portugal ironiza Bolsonaro após cancelamento de reunião: 
“Ninguém morre”
Descrição: Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, ficou sabendo que 
Jair Bolsonaro desmarcou encontro que teriam e ironizou o mandatário brasileiro.
O chefe do Executivo desistiu do almoço que teriam na próxima segunda (3) após 
saber que o líder português se encontraria com Lula no dia anterior. A notícia 
chegou a Rebelo enquanto embarcava para o país na noite desta sexta (1). Ao 
ficar sabendo, ele disse que “quem convida para almoçar é que decide se quer 
almoçar ou não”. 
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/presidente-de-portugal-ironzia-
bolsonaro-apos-cancelamento-de-reuniao-ninguem-morre/ 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-07-01
Título: Lula está 20 pontos à frente de Bolsonaro em MG, diz Datafolha
Descrição: Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais tem o histórico
de refletir os resultados nacionais em eleições presidenciais. Segundo o 
levantamento, o petista soma 48% das intenções de voto entre o eleitorado 
mineiro, contra 28% do atual presidente. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro 
lugar, com 8%. Ele é seguido por André Janones (Avante), com 3% e Simone Tebet 
(MDB), com 2%. Fecham a lista Vera Lúcia (PSTU) e Luciano Bivar (União Brasil), 
ambos com 1%. Votos em branco e nulos somam 6%, enquanto 4% dos eleitores não 
sabem em quem vão votar ou não responderam. 
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/7/1/lula-esta-20-pontos-frente-
de-bolsonaro-em-mg-diz-datafolha-119569.html 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Lula tem 43%, Bolsonaro 30% em São Paulo, indica Datafolha
Descrição: O cenário de disputa presidencial dentro de São Paulo, maior colégio 
eleitoral do país, dá vantagem ao ex-presidente Lula (PT). Pesquisa Datafolha 
divulgada nesta sexta-feira (1) mostra o petista com 43% das intenções de voto, 
contra os 30% registrados por Jair Bolsonaro (PL). Na pesquisa nacional 
divulgada pelo Datafolha na semana passada Lula tinha 47% [ ]The post Lula tem 
43%, Bolsonaro 30% em São Paulo, indica Datafolha appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/lula-tem-43-
bolsonaro-30-em-sao-paulo-indica-datafolha/

Fonte: Carta Capital
Data: 2022-07-01
Título: Dias difíceis virão.
Descrição: As qualidades e as deficiências de Dilma Rousseff, em nada ou muito 
pouco contribuíram para o impeachment, violência que só se tornou possível 
porque seu governo encontrava-se em avassaladora minoria na Câmara dos 
Deputados, tornada ainda mais grave
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/dias-dificeis-virao/ 

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-07-01
Título: Brasil assume presidência do Conselho de Segurança da ONU
Descrição: O Brasil assumiu nesta sexta-feira (01/07) a presidência temporária 
do Conselho de Segurança da ONU. Com isso, o embaixador Ronaldo Costa Filho será
o responsável por liderar os encontros durante todo o mês de julho. O cargo é 
rotativo e é ocupado por embaixadores dos principais países do mundo. Ao todo, 
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são 15 países participantes do conselho, sendo cinco permanentes - China, 
Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido - que possuem o poder de veto.
Segundo comunicado, o Brasil assumiu um assento rotativo em janeiro, com um 
mandato para o biênio 2022-2023. Antes de deixar o cargo, o representante 
brasileiro deve ainda ocupar a presidência em outubro do próximo ano.
Url : https://operamundi.uol.com.br/direitos-humanos/75398/brasil-assume-
presidencia-do-conselho-de-seguranca-da-onu 

Fonte: Poder360
Título: Brasil é acionista majoritário da Petrobras, ao contrário do que diz 
post
Descrição: Publicação tem como base uma notícia de 2008 sobre a compra de ações 
por parte do investidor George Soros
Url :https://www.poder360.com.br/economia/brasil-e-acionista-majoritario-da-
petrobras-ao-contrario-do-que-diz-post/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 15:19:41
Título: Equador reduz tarifas de combustível após fim de protestos indígenas
Descrição: A assinatura na quinta-feira da \ata pela paz\, que também prevê mais
subsídios aos combustíveis para setores rurais, pôs fim aos protestas que se 
estenderam por 18 dias
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/equador-reduz-tarifas-de-combustivel-
apos-fim-de-protestos-indigenas/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-07-01
Título: Hong Kong, 25 anos depois. Por Elias Jabbour
Descrição: No dia 1º de julho comemora-se o retorno de Hong Kong à China e a 
constituição da Região Administrativa Especial de Hong Kong. Trata-se de uma 
forma diferenciada de tratar a região dadas as especificidades da Declaração 
Conjunta Sino-Britânica assinada em 1984, tendo em vista o retorno da ilha de 
Hong-Kong, da península de Kowloon e dos Novos Territórios em 1997. Em certa 
medida tratou-se de mais uma página do final do que é reconhecido como o século 
das humilhações, justamente iniciada com a Primeira Guerra do Ópio (1840-1842) 
que começou o processo de decadência da China Imperial sob o violento processo 
de divisão do território chinês por diferentes potências imperialistas. A 
fundação da República Popular da China em 1949 colocou um fim a esta condição 
semicolonial e semifeudal do país.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/hong-kong-25-anos-depois-por-
elias-jabbour/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-01 10:40:00
Título: Argentina aprova lei que garante direitos e protege pessoas com HIV de 
discriminação
Descrição: Texto proíbe o teste de HIV em admissão trabalhista e atualiza a Lei 
Nacional de HIV de 1990, pioneira na região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/01/argentina-aprova-lei-que-
garante-direitos-e-protege-pessoas-com-hiv-de-discriminacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-01 09:58:11
Título: Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Brasília acontece no domingo (3)
Descrição: Concentração será no Congresso Nacional a partir das 14 horas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/01/parada-do-orgulho-lgbtqia-de-
brasilia-acontece-no-domingo-3
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 17:20:03
Título: Quem matou Valdemir dos Anjos?
Descrição: Há quatro dias, passo pela Praça Nicola Festa e o banco de concreto, 
frio e ondulado, está lá, vazio
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/quem-matou-valdemir-dos-anjos/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 16:41:05
Título: Datafolha: Bolsonaro é o pré-candidato mais rejeitado pelos eleitores de
São Paulo
Descrição: O resultado estadual espelha os dados do levantamento nacional, que 
também indica alta rejeição ao ex-capitão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/datafolha-bolsonaro-e-o-pre-
candidato-mais-rejeitado-pelos-eleitores-de-sao-paulo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 16:00:06
Título: Projeto Dorothy Stang: Incra cria assentamento em região ameaçada por 
grilagem e violência no Pará
Descrição: Apenas neste ano, o território do Gleba Bacajá em Anapu registrou 
mais de três ataques armados e ameaças de morte à liderança local
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/projeto-dorothy-stang-incra-cria-
assentamento-em-regiao-ameacada-por-grilagem-e-violencia-no-para/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 15:14:15
Título: Cerrado e Amazônia têm aumento de queimadas entre os primeiros semestres
de 2022 e 2021
Descrição: As informações foram baseadas em dados do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, o Inpe
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cerrado-e-amazonia-tem-aumento-de-
queimadas-entre-os-primeiros-semestres-de-2022-e-2021/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 14:27:26
Título: Arthur Lira cria ‘sala secreta’ para despachar orçamento secreto em 
Brasília, diz jornal
Descrição: O presidente da Câmara deixou uma equipe de plantão para atender 
deputados da base governista às vésperas da restrição eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/arthur-lira-cria-sala-
secreta-para-despachar-orcamento-secreto-em-brasilia-diz-jornal/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-01 13:22:46
Título: O Google não quer eleições transparentes no Brasil
Descrição: Relatório lançado pela empresa não traz informações sobre candidatos 
locais e pode prejudicar o combate à desinformação nas eleições
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/o-google-nao-quer-
eleicoes-transparentes-no-brasil/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-01 18:38:50
Título: Morre Arthur Poerner, autor de “O Poder Jovem”, bíblia do movimento 
estudantil brasileiro
Descrição: O jornalismo e a literatura perderam o brasileiro Arthur Poerner, aos
83 anos, no Rio de Janeiro. Escritor, jornalista, professor e compositor 
carioca, Poerner ainda era bacharel em Direito e tinha pós-graduação em 
Comunicação. Ele publicou em 1968 o livro O Poder Jovem, considerado a bíblia do
movimento estudantil brasileiro  um das primeiras obras ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/morre-arthur-poerner-autor-de-o-poder-
jovem-biblia-do-movimento-estudantil-brasileiro/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-07-01 03:00:00
Título: O direito à cidade e a redução das desigualdades: o caso do bairro Mãe 
Luiza - RN. Um outro olhar sobre a periferia. Entrevista especial com Ion de 
Andrade
Descrição:  
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Em um contexto de empobrecimento e http://www.ihu.unisinos.br/619998-o-direito-
a-cidade-e-a-reducao-das-desigualdades-o-caso-do-bairro-mae-luiza-rn-um-outro-
olhar-sobre-a-periferia-entrevista-especial-com-ion-de-andrade
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-07-01 21:23:59
Título: Por que a Bahia comemora a independência em 2 de julho
Descrição: Embora praticamente desconhecida em outras regiões do país, festa de 
2 de julho é a segunda maior da Bahia, apenas atrás do carnaval.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-62007314?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-02 00:00:00
Título: Pesquisas e ciência política afastam reviravolta na corrida presidencial
Descrição: Ninguém se arrisca a afirmar com plena certeza, mas os números das 
pesquisas e as interpretações dos movimentos a pouco mais de três meses da 
eleição afastam, ou ao menos reduzem, a possibilidade de o embate deixar de se 
concentrar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).Leia mais 
(07/02/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/07/pesquisas-e-ciencia-politica-afastam-reviravolta-na-corrida-
presidencial.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-02 00:00:00
Título: Investigação sobre assédio na Caixa pode ser julgada apenas por homens 
no TCU
Descrição: O julgamento da fiscalização do TCU (Tribunal de Contas da União) 
sobre a política de prevenção e combate ao assédio sexual na Caixa Econômica 
Federal pode acabar ficando a cargo apenas de homens.Leia mais (07/02/2022 - 
04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/07/investigacao-sobre-assedio-na-caixa-pode-ser-
julgada-apenas-por-homens-no-tcu.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-01 00:00:00
Título: Grupo de judeus lançará manifesto em apoio à chapa Lula-Alckmin
Descrição: Um grupo composto por intelectuais, políticos e advogados lançará na 
terça (5) o manifesto suprapartidário \Judeus e judias com Lula e Alckmin\. 
Entre os signatários estão os professores da USP André Singer e Raquel Rolnik, o
advogado Alberto Toron e o vereador Daniel Annenberg (PSDB).Leia mais 
(07/01/2022 - 21h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/07/grupo-de-judeus-lancara-manifesto-em-apoio-a-
chapa-lula-alckmin.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-01 00:00:00
Título: Centrais defendem emenda que amplia benefícios, mas criticam governo
Descrição: Seis das principais centrais sindicais do país defenderam em nota 
conjunta a aprovação da proposta de emenda constitucional que amplia benefícios 
sociais do governo.Leia mais (07/01/2022 - 17h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/07/centrais-defendem-emenda-que-amplia-beneficios-mas-
criticam-governo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-01 00:00:00
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Título: Petroleiros entram com ação contra nomeação de novo presidente da 
Petrobras
Descrição: O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ) entrou 
com ação popular na 4ª Vara da Justiça Federal de Niterói pedindo liminar para 
anular a nomeação de Caio Paes de Andrade à presidência da Petrobras.Leia mais 
(07/01/2022 - 17h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/07/petroleiros-entram-com-acao-contra-nomeacao-de-novo-
presidente-da-petrobras.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-01 00:00:00
Título: Lula sugere não disputar a reeleição em 2026, caso seja eleito neste ano
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) buscou indicar nesta 
sexta-feira (1º) que talvez não tente a reeleição em 2026, caso seja eleito 
presidente neste ano. O petista tem 76 anos.Leia mais (07/01/2022 - 08h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/07/lula-indica-que-talvez-nao-dispute-a-reeleicao-em-2026-caso-
seja-eleito-neste-ano.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-01 00:00:00
Título: Primeira casa do médium Chico Xavier em Uberaba será revitalizada
Descrição: A primeira casa em que o médium Francisco Cândido Xavier, o Chico 
Xavier (1910-2002), morou em Uberaba, no Triângulo Mineiro, será reformada para 
ser utilizada por núcleos espíritas do município.Leia mais (07/01/2022 - 08h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/brasil/2022/07/primeira-casa-do-medium-chico-xavier-em-uberaba-sera-
revitalizada.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-01 00:00:00
Título: Kassio segura há 18 meses decisão que liberou pesca no litoral do RS 
elogiada por Bolsonaro
Descrição: O ministro Kassio Nunes Marques segura há 18 meses e não libera para 
julgamento do plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) uma decisão individual 
em que autorizou a pesca de arrasto no litoral do Rio Grande do Sul.Leia mais 
(07/01/2022 - 07h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/ambiente/2022/07/kassio-segura-ha-18-meses-decisao-que-liberou-pesca-no-
litoral-do-rs-elogiada-por-bolsonaro.shtml
 
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 quórum
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 - 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 

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/07/inep-pede-informacoes-sobre-servidores-do-orgao-e-associacao-ve-assedio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/07/inep-pede-informacoes-sobre-servidores-do-orgao-e-associacao-ve-assedio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/07/inep-pede-informacoes-sobre-servidores-do-orgao-e-associacao-ve-assedio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/07/kassio-segura-ha-18-meses-decisao-que-liberou-pesca-no-litoral-do-rs-elogiada-por-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/07/kassio-segura-ha-18-meses-decisao-que-liberou-pesca-no-litoral-do-rs-elogiada-por-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/07/kassio-segura-ha-18-meses-decisao-que-liberou-pesca-no-litoral-do-rs-elogiada-por-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/blogs/brasil/2022/07/primeira-casa-do-medium-chico-xavier-em-uberaba-sera-revitalizada.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/blogs/brasil/2022/07/primeira-casa-do-medium-chico-xavier-em-uberaba-sera-revitalizada.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/blogs/brasil/2022/07/primeira-casa-do-medium-chico-xavier-em-uberaba-sera-revitalizada.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/lula-indica-que-talvez-nao-dispute-a-reeleicao-em-2026-caso-seja-eleito-neste-ano.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/lula-indica-que-talvez-nao-dispute-a-reeleicao-em-2026-caso-seja-eleito-neste-ano.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/lula-indica-que-talvez-nao-dispute-a-reeleicao-em-2026-caso-seja-eleito-neste-ano.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/07/petroleiros-entram-com-acao-contra-nomeacao-de-novo-presidente-da-petrobras.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/07/petroleiros-entram-com-acao-contra-nomeacao-de-novo-presidente-da-petrobras.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/07/petroleiros-entram-com-acao-contra-nomeacao-de-novo-presidente-da-petrobras.shtml


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: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-07-01 21:29:00
Título: Comissão aprova incentivo fiscal para quem patrocinar cirurgias no SUS
Descrição: Valor doado poderá ser deduzido do Imposto de Renda
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/893193-comissao-aprova-incentivo-fiscal-
para-quem-patrocinar-cirurgias-no-sus/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-02 03:50:35
Título: Damasco: Israel bombardeia Síria deixando 2 pessoas feridas (FOTO) 
Descrição: O Ministério da Defesa da Síria declarou neste sábado (2) que Israel 
executou um ataque aéreo perto da cidade costeira de Tartus na sequência do qual
duas pessoas ficaram feridas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220702/damasco-israel-bombardeia-siria-
deixando-2-pessoas-feridas-foto--23410252.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-01 12:06:41
Título: Brasil é um dos 10 piores países do mundo para se trabalhar, revela 
pesquisa
Descrição: Pelo quarto ano seguido, o Brasil está entre os dez piores países do 
mundo para se trabalhar.
Url :https://br.sputniknews.com/20220701/brasil-e-um-dos-10-piores-paises-do-
mundo-para-se-trabalhar-revela-pesquisa-23396851.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-01 11:43:19
Título: Lira cria 'salinha do orçamento secreto' para distribuir verbas antes 
das eleições, diz mídia
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ativou uma
sala no segundo pavimento de um prédio anexo à Casa para acelerar a distribuição
de verbas do chamado \orçamento secreto\ antes do fim do prazo para as eleições,
revelou o jornal O Estado de S. Paulo, nesta sexta-feira (1º).
Url :https://br.sputniknews.com/20220701/lira-cria-salinha-do-orcamento-secreto-
para-distribuir-verbas-antes-das-eleicoes-diz-midia-23395350.html
 
Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-07-02
Título: Más de 2.000 militantes de la defensa territorial de las Fuerzas Armadas
de Ucrania se encuentran en la sitiada Lisichansk
Descrição: Más de dos mil combatientes de la defensa territorial de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania se encuentran en la sitiada Lisichansk , protegiendo a los 
mercenarios extranjeros. Vitaly Kiselev , viceministro del Interior de la 
República Popular de Lugansk, informa que . "Ahora hay unos 2.150 'combatientes 
desechables' en Lisichansk y sus alrededores. Estos son los que fueron dejados 
aquí a la fuerza - los teroboronistas, que fueron traídos de las regiones de 
Lvov, Rivne, de cerca de Odessa, de Dnepropetrovsk, por lo que defendieron todo 
un ejército de mercenarios " , - TASS cita al asistente del jefe del Ministerio 
del Interior de la LPR. Kiselyov destacó que en los próximos días, el ejército 
ruso y las unidades de Donbás liberarán completamente la ciudad.
Url : https://military.pravda.ru/news/1723892-
bolee_2_tysjach_boicov_teroborony_vsu_nakhodjatsja_v_okruzhennom/ 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-07-01
Título: Hambre
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Descrição: Por Vijay Prashad. El Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, informa de que cada minuto un niño 
se ve abocado al hambre en los 15 países más devastados por la crisis 
alimentaria mundial. Doce de estos países están en África (desde Burkina Faso 
hasta Sudán), uno en el Caribe (Haití) y dos en Asia (Afganistán y Yemen). Las 
interminables guerras han degradado la capacidad de las instituciones estatales 
de estos países para gestionar las crisis en cascada de la deuda y el desempleo,
la inflación y la pobreza. A los dos países asiáticos se suman los estados que 
conforman la región del Sahel en África (especialmente Malí y Níger), donde los 
niveles de hambre están casi fuera de control. Por si la situación no fuera lo 
suficientemente grave, la semana pasada un terremoto sacudió Afganistán, matando
a más de mil personas, otro golpe devastador para una sociedad en la que el 93% 
de la población ha caído en el hambre . En estos países afectados por la crisis,
la ayuda alimentaria procedía de los gobiernos y del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de la ONU. Millones de refugiados en estos países dependen casi 
por completo de las agencias de la ONU. El PMA proporciona alimentos 
terapéuticos listos para usar, que son una pasta alimenticia hecha de 
mantequilla, cacahuetes, leche en polvo, azúcar, aceite vegetal y vitaminas. En 
los próximos seis meses, se espera que el coste de estos ingredientes aumente 
hasta un 16%, razón por la cual, el 20 de junio, el PMA anunció que reduciría 
las raciones en un 50%.
Url : https://consortiumnews.com/2022/07/01/hunger/ 
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