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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-07-01
Título: Guerra sem fim: Brasil encerra a semana com 1.471 óbitos por covid-19
Descrição: O Brasil registrou mais 284 mortes e 76.045 novos casos de covid-19 
no último período de 24 horas monitorado pelo Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass). Nos últimos sete dias, as mortes pela doença totalizam 1.471 
óbitos. Assim, a média móvel de vítimas calculada em sete dias ficou em 210. 
Nesta sexta-feira (1º), o país completa quatro dias seguidos com esse índice 
acima de 200. Em 14 dias, a média de mortes teve crescimento de 53,2%. Em 30 
dias, a alta chega a chega a 92,6%.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/07/guerra-sem-fim-
brasil-encerra-a-semana-com-1-471-obitos-por-covid-19/ 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-07-03
Título: Chega a 10 o número de denúncias de assédio envolvendo dirigentes da 
Caixa
Descrição: Em novos relatos sobre o comportamento abusivo de Pedro Guimarães, 
ex-presidente do banco, funcionárias contam que se sentiram intimidadas e depois
pressionadas a se manterem em silêncio.
Url : https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/07/03/chega-a-10-o-numero-de-
denuncias-de-assedio-envolvendo-dirigentes-da-caixa.ghtml 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-07-04
Título: Golpismo bolsonarista demonstra isolamento e fraqueza, aponta editorial 
do Estadão
Descrição: O jornal Estado de S. Paulo aponta que Jair Bolsonaro está isolado e 
fraco – e, por isso, recorre de forma recorrente ao golpismo. "Eis um fato 
constante ao longo de todo o governo. As instituições não conseguiram moderar 
Jair Bolsonaro. Para piorar, seu destempero fica ainda mais estridente no 
período prévio às eleições. Tem-se um presidente da República rigorosamente sem 
limites. Mas, se o mundo político-institucional não conseguiu conter Jair 
Bolsonaro, é também um fato o fracasso do bolsonarismo em arrastar o mundo 
político-institucional para seus devaneios", aponta o editorialista do jornal.
Url : https://www.brasil247.com/midia/golpismo-bolsonarista-demonstra-
isolamento-e-fraqueza-aponta-editorial-do-estadao 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-07-03
Título: Lula sobre Chico Mendes: "Querem apagar sua memória, mas não terão 
sucesso"
Descrição: A estátua que homenageia o líder seringueiro e ambientalista Chico 
Mendes em Rio Branco, no Acre, foi derrubada e vandalizada na última sexta-feira
(3). A estrutura, que fica na Praça dos Povos da Floresta, está depredada e, até
a noite deste sábado (2), permanecia tombada no chão. Familiares de Chico 
Mendes, assassinado em 1988 por defender a preservação da Amazônia, vêm 
denunciando o descaso do poder público com relação à memória do líder 
seringueiro, considerado mundialmente uma das maiores referências da causa 
ambiental.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/7/3/lula-sobre-chico-mendes-
querem-apagar-sua-memoria-mas-no-tero-sucesso-119616.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-03 12:05:05
Título: Lula se reune com presidente de Portugal
Descrição: Bolsonaro cancelou o encontro com Marcelo Rebelo por retaliação a 
agenda com petista
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-se-reune-com-presidente-
de-portugal/

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-07-03 13:57:37
Título: Lula se encontra com o presidente de Portugal
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o 
presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, neste domingo (3). O chefe de 
estado português veio ao país para celebrar o centenário do primeiro voo sobre o
Atlântico Sul, realizado pelos aeronautas portugueses Sacadura Cabral e Gago 
Coutinho. Lula se encontrou com Rebelo [ ]The post Lula se encontra com o 
presidente de Portugal appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/lula-se-encontra-com-o-
presidente-de-portugal/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-03 00:00:00
Título: Gastar dinheiro com 'PEC Medo do Lula' é o que sobrou a Bolsonaro
Descrição: Na semana passada, o Senado aprovou uma emenda constitucional que 
permite a Bolsonaro quebrar o Estado brasileiro para tentar vencer o Lula.Leia 
mais (07/03/2022 - 13h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/07/gastar-dinheiro-com-pec-medo-do-lula-
e-o-que-sobrou-a-bolsonaro.shtml
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-03 09:30:21
Título: Servidores da Biblioteca Nacional criticam medalha a Daniel Silveira
Descrição: No texto, associação de funcionários se disse 'espantada' e acusou 
presidência de manter lista completa de homenageados em segredo
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/servidores-da-bn-criticam-
medalha-a-daniel-silveira/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-04 00:00:00
Título: Vale do Javari vive sob medo e insegurança um mês após assassinatos de 
Bruno e Dom
Descrição: Quase um mês depois do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do 
jornalistas britânico Dom Phillips, o caso ainda causa comoção em Atalaia do 
Norte (AM), município de pouco mais de 20 mil habitantes no extremo oeste do 
Amazonas.Leia mais (07/04/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/07/vale-do-javari-vive-sob-medo-e-inseguranca-um-mes-apos-
assassinatos-de-bruno-e-dom.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-03 00:00:00
Título: General é acusado de usar dinheiro público para defesa em caso privado
Descrição: O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios analisa 
notícia crime apresentada contra o general Ricardo Figueiredo, diretor-
presidente do Geap (Grupo Executivo de Assistência Patronal), o plano de saúde 
dos servidores públicos federais e de alguns estados e autarquias.Leia mais 
(07/03/2022 - 15h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/07/general-e-acusado-de-usar-dinheiro-publico-para-
defesa-em-caso-privado.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-03 17:04:22
Título: Maioria da população brasileira defende discussão sobre racismo e 
educação sexual nas escolas
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Descrição: Pesquisa revela ainda que 70% da população rejeita militares na 
educação e 93% acreditam em respeito a religiões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/03/maioria-da-populacao-brasileira-
defende-discussao-sobre-racismo-e-educacao-sexual-nas-escolas

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-07-03
Título: Emicida detona Nelson Piquet por racismo contra Lewis Hamilton; "Chofer 
de jumento"
Descrição: O rapper Emicida aproveitou um momento de sua apresentação durante o 
Festival Turá, em São Paulo (SP), neste sábado (3), para trazer à tona o racismo
de Nelson Piquet, bolsonarista e ex-piloto que se referiu a Lewis Hamilton, 
heptacampeão mundial da Fórmula 1, de maneira pejorativa.  Recentemente, veio à 
tona, nas redes sociais, uma entrevista concedida por Piquet a um canal do 
YouTube, no ano passado, em que chama Hamilton de "neguinho" mais de uma vez. O 
piloto bolsonarista, diante da repercussão negativa, chegou a pedir desculpas ao
inglês.  "Você tá maluco, mano. Quando é que um cara do tamanho do Lewis 
Hamilton ia ter que escutar daquele chofer de jumento? Neguinho é o caralho!", 
disparou Emicida, arrancando gritos e aplausos da plateia.  Piquet passou a ser 
chamado de "chofer" depois que apareceu dirigindo o Rolls-Royce que levava Jair 
Bolsonaro (PL) no desfile oficial da presidência do feriado de 7 de setembro. 
Url : https://revistaforum.com.br/direitos/2022/7/3/video-emicida-detona-nelson-
piquet-por-racismo-contra-lewis-hamilton-chofer-de-jumento-119601.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-03 15:11:03
Título: Cozinhas Populares: Iniciativa leva comida e esperança para atingidos 
pelas chuvas
Descrição: Na primeira semana após as chuvas, foram entregues mais de 21 mil 
refeições com a colaboração de voluntários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/03/cozinhas-populares-iniciativa-
leva-comida-e-esperanca-para-atingidos-pelas-chuvas

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-03 18:16:59
Título: Preço do leite a R$ 10 é mais uma prova de que o governo Bolsonaro já 
acabou
Descrição: Era comum em supermercados de grandes centros que barbeadores 
descartáveis e potes de Nutella [creme de avelã] ficassem em locais fechados, 
pois eles também eram objeto de desejo dos não endinheirados, qual seja, dos 
excluídos do sistema de consumo  portanto, produtos sujeitos a furtos. Agora é 
vez do leite, que custa até R$ 10 ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/preco-do-leite-a-r-10-e-mais-uma-prova-de-
que-o-governo-bolsonaro-ja-acabou/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-03 14:15:22
Título: No RN, Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária 
expôs mais de 200 produtos
Descrição: Evento reuniu representantes de movimentos populares, centros de 
estudos e pesquisa, gestores públicos e organizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/03/no-rn-feira-nordestina-da-
agricultura-familiar-e-economia-solidaria-expos-mais-de-200-produtos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-03 13:21:37
Título: Em quatro anos, registro de armas de fogo no Distrito Federal aumenta 
583%
Descrição: Apenas no sistema da PF, havia mais de 243,8 mil licenças ativas em 
2021, contra 35,6 mil em 2017
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/03/em-quatro-anos-registro-de-
armas-de-fogo-no-distrito-federal-aumenta-583
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-03 11:30:18
Título: Sergio Paulo Rouanet: Personalidades lamentam morte de acadêmico e 
diplomata
Descrição: Rouanet era ocupante da cadeira de número 13 da Academia Brasileira 
de Letras há 30 anos
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/sergio-paulo-rouanet-
personalidades-lamentam-morte-de-academico-e-diplomata/

Fonte: Viomundo
Data: 2022-07-03
Título: Baltasar Garzón: A batalha judicial contra a extradição de Assange para os EUA 
ainda não terminou
Descrição: Artigo do advogado de Assange revela que a batalha judicial por sua 
não extradição está entrando em um caminho em que terá que ser determinada a 
verdadeira essência da violação do direito à liberdade de expressão e da defesa 
nuclear da liberdade de acesso à informação e sua difusão
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/baltasar-garzon-a-batalha-judicial-
contra-a-extradicao-de-assange-para-os-eua-ainda-nao-terminou.html 

Fonte: El País - Espanha
Data: 2022-07-02
Título: Papa Francisco: "A América Latina será uma vítima até se libertar do 
imperialismo explorador".
Descrição: O Papa Francisco fez uma firme defesa do perfil "popular" da Igreja 
latino-americana e de seu papel emancipatório em uma região que, disse ele, 
"será vítima até que se liberte do imperialismo explorador". Em uma entrevista 
altamente política dada em Santa Marta na semana passada à agência de notícias 
argentina Télam, o pontífice evitou mencionar esses "exploradores" porque, disse
ele, "eles são tão óbvios que todos os vêem". E convidou a América Latina a 
pensar em si mesma "a partir da periferia" para realizar o "sonho de unidade de 
San Martín e Bolívar".
Url : https://elpais.com/argentina/2022-07-01/el-papa-francisco-latinoamerica-
sera-victima-hasta-que-no-se-libere-de-imperialismos-explotadores.html?
utm_source=Twitter&ssm=TW_CM#Echobox=1656787307 

Fonte: New York Times – Estados Unidos
Data: 2022-07-03 20:43:54
Título: Último Posto Avançado da Ucrânia em Luhansk, Cai para a Rússia
Descrição: Lysychansk conseguiu resistir por uma semana após sua cidade gêmea, 
Sievierodonetsk, ter sido capturada. Mas no domingo, uma bandeira pró-russa 
também voou para lá.
Url :https://www.nytimes.com/2022/07/03/world/europe/ukraine-war-lysychansk.html

Fonte: Izvestia - Rusia
Data: 2022-07-04
Título: Trabalho feito: As forças aliadas libertaram todo o território da LPR.
Descrição: A apreensão de Lisichansk e dos arredores em 3 de julho significa que
todo o território da República Popular de Luhansk foi liberado. O Ministro da 
Defesa Sergei Shoigu comunicou isto ao Presidente russo Vladimir Putin. O chefe 
da LPR, Leonid Pasechnik, chamou-o de um dia festivo e um evento que estava 
sendo feito há oito anos. Kiev oficial respondeu à vitória das forças aliadas 
com um ataque de mísseis Tochka-U contra áreas residenciais de Belgorod. Quatro 
pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas durante o bombardeio. Além disso, 
os UAV carregados de explosivos foram abatidos na aproximação de Kursk. 
Especialistas apontam que o bombardeio da cidade não pode ser qualificado como 
outra coisa que não seja um ataque terrorista.
Url : https://iz.ru/1359053/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/podkontrolnaia-
rabota-soiuznye-sily-osvobodili-vsiu-territoriiu-lnr 

Fonte: Jacobin
Data: 2022-07-03
Título: Contra o poder ideológico do imperialismo
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Descrição: A extrema direita percebeu que não precisa acabar com a democracia 
liberal por meio de um golpe militar para chegar ao poder. Assim analisa o 
historiador marxista indiano Vijay Prashad nesta entrevista exclusiva à Jacobin 
Brasil. Prashad é diretor-executivo do Tricontinental: Institute for Social 
Research, editor-chefe da LeftWord Books e membro sênior não-residente do 
Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China. Seu 
últimos livros publicados no Brasil foram Uma História Popular Do Terceiro Mundo
e Balas De Washington – Uma História Da CIA, Golpes e Assassinatos, ambos pela 
Expressão Popular. Nesta entrevista à Gercyane Oliveira, ele falou sobre as 
semelhanças e diferenças políticas entre Brasil e Índia, o movimento dos 
camponeses que está desestabilizando o governo conservador de Narendra Modi, os 
motivos por trás guerra na Ucrânia e as consequências para o Oriente Médio e 
América Latina num mundo com horizonte cada dia mais conflagrado devido ao lento
declínio do império norte-americano.
Url : https://jacobin.com.br/2022/07/contra-o-poder-ideologico-do-imperialismo/ 

Fonte: Ópera Munid
Data: 2022-07-02
Título: Ex-militar da ditadura argentina é condenado nos Estados Unidos
Descrição: Roberto Guillermo Bravo foi condenado a pagar US$ 27 mi a familiares 
de vítimas do 'massacre de Trelew'; em 1972, militares executaram 16 
prisioneiros políticos em uma base militar na Patagônia
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/75412/ex-militar-da-
ditadura-argentina-e-condenado-nos-estados-unidos 

Fonte: El Espectador  - Colômbia
Data: 2022-07-03
Título: No Brasil você tem que procurar traficantes de drogas para conseguir um 
aborto
Descrição: Stephanie Nolen / The New York Times* . Em novembro passado, Xaiana, 
uma estudante universitária de 23 anos do norte do Brasil, começou a trocar 
mensagens de texto com um traficante de drogas no sul do país. Seguindo as 
instruções do homem, ela transferiu 1.500 reais (US$285), que foram suas 
despesas de subsistência durante vários meses. Ele então esperou três semanas 
agonizantes até que uma embalagem bolha de oito pílulas brancas sem marca 
chegasse pelo correio. Quando ela as tomou, elas tiveram o efeito que ela 
esperava: ela fez um aborto medicamentoso em casa com seu namorado, terminando 
uma gravidez de oito semanas.
Url : https://www.elespectador.com/mundo/america/en-brasil-hay-que-buscar-a-
narcotraficantes-para-poder-abortar-noticias-hoy/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-03 17:22:46
Título: Artigo | Enfermagem precisa de união para defender a vida em todos os 
seus sentidos
Descrição: Caso de atriz exposta reacendeu uma série de questões envolvendo o 
papel da Enfermagem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/03/artigo-enfermagem-precisa-de-
uniao-para-defender-a-vida-em-todos-os-seus-sentidos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-03 11:42:58
Título: Um mês após chuvas em PE, moradoras voltam para casa mesmo com o risco 
de deslizamentos
Descrição: As famílias se sentem esquecidas e, sem esperança, retomam suas vidas
em locais já comprometidos pelas chuvas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/03/um-mes-apos-chuvas-em-pe-
moradoras-voltam-para-casa-mesmo-com-o-risco-de-deslizamentos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-03 11:13:44
Título: Mesmo após decreto de interesse cultural, Serra do Curral segue com 
atividades de mineração
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Descrição: Processo de tombamento se arrasta há 10 anos, há denúncias de boicote
por integrantes do governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/03/mesmo-apos-decreto-de-interesse-
cultural-serra-do-curral-segue-com-atividades-de-mineracao
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 05:40:47
Título: A urgência dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário
Descrição: É premente a inclusão desses direitos na legislação brasileira, em 
especial na Constituição Federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/a-urgencia-dos-direitos-
humanos-a-agua-e-ao-esgotamento-sanitario/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 05:30:35
Título: Livro resgata história de gravadora que lançou grandes discos no Brasil
Descrição: Obra trata da Forma, que produziu clássicos fonográficos, como 'Os 
Afro-Sambas' de Baden-Vinicius e 'Coisas' de Moacir Santos
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/livro-resgata-historia-
de-gravadora-que-lancou-grandes-discos-no-brasil/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-03 16:35:31
Título: Filho de Ronaldo Caiado morre aos 40 anos
Descrição: Ronaldo Ramos Caiado Filho tinha 40 anos e a causa da morte não foi 
informada
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/filho-de-ronaldo-caiado-morre-
aos-40-anos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-03 15:02:26
Título: A censura na Unicamp e arte de fazer do arbítrio uma defesa da 
democracia
Descrição: A mobilização da esquerda estudantil arrogou a si o poder de decidir 
quem deve ou não falar. Não se trata apenas de autoritarismo. Trata-se, antes de
tudo, de estupidez
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-censura-na-unicamp-e-arte-de-
fazer-do-arbitrio-uma-defesa-da-democracia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-03 13:27:03
Título: Mesmo após decreto de interesse cultural, Serra do Curral segue com 
atividades de mineração
Descrição: Processo de tombamento se arrasta há 10 anos, há denúncias de boicote
por integrantes do governo
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mesmo-apos-decreto-de-interesse-
cultural-serra-do-curral-segue-com-atividades-de-mineracao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-03 11:20:27
Título: Pelo menos 18 estados e o DF reduzem ICMS sobre combustíveis
Descrição: Corte obedece lei federal e busca conter aumento dos preços s e seus 
impactos para a inflação
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/pelo-menos-18-estados-e-o-df-
reduzem-icms-sobre-combustiveis/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-03 09:27:05
Título: Palestinos entregaram aos EUA a bala que matou jornalista da Al Jazeera
Descrição: Investigações apontam que o tiro teria sido disparado de posição 
próxima a comboio israelense. Israel nega esta versão
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/palestinos-entregaram-aos-eua-a-bala-
que-matou-jornalista-da-al-jazeera/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-03 08:42:31
Título: Em livro, Zélia Duncan expõe sensações e práticas na música
Descrição: Cantora conta algumas passagens da carreira com uma boa conversa, 
exposição de referências e caminhos até o palco
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/em-livro-zelia-duncan-
expoe-sensacoes-e-praticas-na-musica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-03 20:58:19
Título: Várias pessoas foram mortas em um tiroteio no shopping de Copenhague
Descrição: A polícia dinamarquesa disse que várias pessoas foram mortas a tiros 
e um suspeito foi preso após tiroteio em um movimentado shopping center de 
Copenhague, com serviços de emergência correndo para o local na noite deste 
domingo (03/07). O número ou condição de todas as pessoas atingidas por tiros 
não estava imediatamente disponível em meio ... Read moreNotícias Verdadeiras, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/varias-pessoas-foram-mortas-em-um-tiroteio-
no-shopping-de-copenhague/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-03 19:58:22
Título: A queda: policiais caem em golpe de criptomoedas e entram em depressão
Descrição: ► Alvo de denúncias, empresas suspeitas de pirâmide financeira causam
prejuízos a integrantes de forças policiais Nathália Cardim, do Metrópoles, site
parceiro do Blog do Esmael Treinados para investigar e combater crimes 
complexos, agentes de segurança estão perdendo economias de uma vida – dinheiro 
amealhado ao longo de suas carreiras profissionais e até recursos de ... Read 
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/a-queda-policiais-caem-em-golpe-de-
criptomoedas-e-entram-em-depressao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-03 16:17:26
Título: Requião comunica que está com ‘corpo de bailarino espanhol’ e pronto 
para vencer a eleição no Paraná
Descrição: O ex-senador Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná, 
comunicou neste domingo (03/07) que está com um &#8216,corpo de bailarino 
espanhol&#8217,  e pronto para vencer a eleição no estado em 90 dias de 
campanha.  Através de um regime inteligente e racional estou abaixo dos 100 
quilos pela primeira vez em anos  publicou ... Read moreNotícias Verdadeiras, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-comunica-que-esta-com-corpo-de-
bailarino-espanhol-e-pronto-para-vencer-a-eleicao-no-parana/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-07-03 03:00:00
Título: “Devemos incluir na opção pelos pobres o Grande Pobre, a Mãe Terra.” 
Entrevista especial com Leonardo Boff
Descrição:  
Há bastante tempo, Leonardo Boff vem chamando atenção para as questõ [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/620039-devemos-incluir-na-opcao-pelos-pobres-o-
grande-pobre-a-mae-terra-entrevista-especial-com-leonardo-boff
  
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-03 00:00:00
Título: Base de Bolsonaro e oposição batalham por controle e início da CPI do 
MEC
Descrição: Às vésperas da reunião no Senado desta terça-feira (5) para traçar o 
futuro do pedido de CPI para investigar casos de corrupção no MEC (Ministério da
Educação), o Palácio do Planalto tenta adiar a instalação para depois das 
eleições.Leia mais (07/03/2022 - 17h44)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/07/base-de-bolsonaro-e-oposicao-batalham-por-controle-e-inicio-
da-cpi-do-mec.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-03 00:00:00
Título: Facebook não prioriza Brasil contra fake news, diz Frances Haugen, do 
Facebook Papers
Descrição: O Facebook não prioriza o Brasil no combate às operações coordenadas 
de desinformação eleitoral, alerta a cientista de dados Frances Haugen, a ex-
funcionária da plataforma de internet que liberou à imprensa documentos da 
empresa, os chamados Facebook Papers, no ano passado. Leia mais (07/03/2022 - 
12h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/07/facebook-nao-prioriza-brasil-contra-fake-news-diz-frances-
haugen-do-facebook-papers.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-03 00:00:00
Título: Renan sinaliza que não criará resistência à candidatura de Simone Tebet 
na convenção
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou ao Painel que não 
apresentará resistência na convenção nacional do partido à candidatura da 
senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República.Leia mais (07/03/2022 
- 11h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/07/renan-sinaliza-que-nao-criara-resistencia-a-
candidatura-de-simone-tebet-na-convencao.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-03 19:49:18
Título: Contas do Exército britânico no Twitter e YouTube são hackeadas: 
'Estamos atacando o Paquistão'
Descrição: As contas do Exército do Reino Unido no Twitter e no YouTube foram 
hackeadas, neste domingo (3), informou um representante das Forças Armadas 
britânicas, citado pelo jornal Daily Mail.
Url :https://br.sputniknews.com/20220703/contas-do-exercito-do-reino-unido-no-
twitter-e-youtube-sao-hackeadas-23427709.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-03 12:42:59
Título: Irã critica posição silenciosa do Ocidente em meio aos ataques de Israel
contra a Síria
Descrição: O ministro das Relações Exteriores do Irã falou com o chefe de Estado
da Síria, com ambos concordando que a responsabilidade sobre a desordem no país 
recai sobre Israel e os países ocidentais.
Url :https://br.sputniknews.com/20220703/ira-critica-posicao-silenciosa-do-
ocidente-em-meio-aos-ataques-de-israel-contra-a-siria-23423927.html
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