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Fonte: Vatican News - Português
Título: Falece aos 87 anos o cardeal Cláudio Hummes
Descrição: O cardeal franciscano faleceu nesta segunda-feira. Seu longo 
ministério foi dedicado, em particular, ao acompanhamento dos povos indígenas, 
do qual trouxe a voz ao Sínodo para a Região Pan-Amazônica em 2019.             
Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2022-07/dom-claudio-hummes-
falecimento-4-julho-2022.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 16:34:11
Título: Morre Dom Cláudio Hummes, defensor dos pobres e dos povos indígenas
Descrição: Figura importante na igreja católica mundial, cardeal abrigou 
operários e militantes da repressão durante a ditadura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/morre-dom-claudio-hummes-
defensor-dos-pobres-e-dos-povos-indigenas

Fonte: Lula - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: Manifesto meu pesar pelo falecimento de Dom Cláudio Hummes. Seu amor 
incondicional ao próximo levou-o a se colocar sempre ao lado dos pobres, mesmo 
nas situações mais adversas.  Frade franciscano, bispo de Santo André, arcebispo
e cardeal de São Paulo, presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, foi um
dos principais apoiadores do Papa Francisco. Quando este foi eleito, Dom Cláudio
o abraçou e disse: "Não se esqueça dos pobres". Não nos esqueceremos de Dom 
Cláudio. Minha solidariedade aos amigos, admiradores e discípulos.
Url : https://twitter.com/LulaOficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp
%7Ctwgr%5Eauthor 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-07-05
Título: Salário médio de contratação com carteira assinada cai 5,6% em 1 ano
Descrição: Em maio, salário médio real de admissão foi de R$ 1.898 – em maio do 
ano passado, foi de R$ 2.010. Inflação de dois dígitos e desemprego ainda 
elevado pressionam valores pagos pelos empregadores. 
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/07/05/salario-medio-de-
contratacao-com-carteira-assinada-cai-56percent-em-1-ano-veja-remuneracao-por-
setor.ghtml 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-07-04
Título: Em mais uma culpa de Bolsonaro, preço do leite dispara e assusta 
consumidores
Descrição: Economista do Dieese critica falta de planejamento na cadeia do 
leite. “A dúvida é se esse preço vai baixar. A gente acha que não” . Entre os 
vários alimentos que vêm registrando altas expressivas de preços, ampliando e 
aprofundando a fome no país, o leite é o “vilão” do momento. Nos mercados, o 
litro do leite longa vida já ultrapassa a casa dos R$ 7. A alta do produto, em 
junho, foi de 3,45%, cinco vezes a inflação oficial do período, que ficou em 
0,69%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-
15). Em 12 meses, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea-Esalq/USP), o preço do leite cobrado pelos produtores acumula 
elevação de 21,6%.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/07/em-mais-uma-culpa-de-
bolsonaro-preco-do-leite-dispara-e-assusta-consumidores/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 21:15:12
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Título: Caixa: Bolsonaro mantém silêncio sobre denúncias de assédio contra 
Guimarães: ‘Ele pediu afastamento’
Descrição: Presidente não comentou teor das denúncias de assédio sexual contra 
ex-auxiliar
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/caixa-bolsonaro-mantem-silencio-
sobre-denuncias-de-assedio-contra-guimaraes-ele-pediu-afastamento/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 20:29:23
Título: Bancários realizam atos em todo o país contra assédio sexual na Caixa
Descrição: Manifestações cobram apuração das denúncias de bancárias da Caixa e 
proteção para as vítimas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/bancarios-realizam-atos-em-todo-
o-pais-contra-assedio-sexual-na-caixa

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 19:43:45
Título: MP junto ao TCU cobra investigação sobre acúmulo de cargos por Pedro 
Guimarães
Descrição: O órgão indica a participação remunerada do ex-presidente da Caixa em
21 conselhos de administração ligados ao banco
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mp-junto-ao-tcu-cobra-
investigacao-sobre-acumulo-de-cargos-por-pedro-guimaraes/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-07-04
Título: Bolsonaro esquece rixa com Globo e aumenta em 75% gastos com publicidade na 
emissora
Descrição: Em segundo lugar em todas as pesquisas de intenções de voto, com 
risco de perder a eleição já no primeiro turno, como mostrou a última rodada da 
pesquisa Datafolha, o governo de Jair Bolsonaro (PL) esquece rixa com a TV Globo
e aumenta em 75% os gastos com publicidade na emissora que já chegou a chamar de
“Globo lixo”. A Globo recebeu entre 1º de janeiro e 21 de junho do ano passado, 
R$ 6,5 milhões em valores líquidos para veicular  materiais publicitários.
No mesmo período deste ano, o valor aumentou para R$ 11,4 milhões (75%), segundo
dados da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência (Secom), órgão
responsável pelas contratações na área de publicidade e propaganda do governo, 
divulgados pelos UOL.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-esquece-rixa-com-globo-e-
aumenta-em-75-gastos-com-publicidade-na-emiss-d84c 

Fonte: Poder360
Título: Artistas vão à Câmara para derrubar vetos de Bolsonaro à cultura
Descrição: O presidente vetou as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que reservam 
recursos para o incentivo da produção cultural
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/artistas-vao-a-camara-para-derrubar-
vetos-de-bolsonaro-a-cultura/

Fonte: Câmara Federal
Data: 2022-07-04
Título: CDHM debaterá caso Julian Assange 
Descrição:  Na próxima quarta-feira (6/7), às 14 horas, a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias debaterá o caso do jornalista e ativista Julian Assange, que 
está há 12 anos em privação de liberdade e prestes a ser deportado para os 
Estados Unidos.Foram convidados para o evento familiares do fundador do 
WikiLeaks e advogadas que acompanham o processo. Para Orlando Silva (PC do 
B/SP), Presidente da CDHM e autor do requerimento que deu origem à audiência 
pública, Assange revelou “dados sigilosos que apresentavam graves violações de 
direitos humanos”. O requerimento foi subscrito por Marcio Jerry (PC do B/MA). A
audiência pública ocorrerá de maneira híbrida e será transmitida no Youtube da 
Câmara dos Deputados em português e em inglês.
Url : https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/cdhm-debatera-caso-julian-assange 
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Fonte: The Intercept
Data: 2022-07-04 10:00:33
Título: 2.893 armas foram perdidas ou roubadas de clubes de tiros e 
colecionadores desde 2018
Descrição: Com menos fiscalização, a política armamentista de Bolsonaro fez 
aumentar o número de armas roubadas e extraviadas em circulação. The post 2.893 
armas foram perdidas ou roubadas de clubes de tiros e colecionadores desde 2018 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/07/04/armas-perdidas-roubadas-clubes-tiro-
colecionadores/

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-07-04 15:00:00
Título: Novo estudo expõe contradições do pensamento militar sobre a defesa da 
Amazônia
Descrição: Ana Penido, uma das autoras, questiona conceitos centrais da 
perspectiva militar sobre a Amazônia, como defesa das fronteiras, geopolítica e 
soberania
Url :https://apublica.org/2022/07/novo-estudo-expoe-contradicoes-do-pensamento-
militar-sobre-a-defesa-da-amazonia/

Fonte: Viomundo
Data: 2022-06-30
Título: Jeferson Miola: Para governo militar, aborto em caso de estupro é crime, mas 
causado por tortura é legal
Descrição: O manual do ministério bolsonarista da Saúde sobre a atenção às 
mulheres vítimas de violência sexual contraria o Código Penal brasileiro e 
decisão do STF e diz que “todo aborto é um crime”. Com linguagem policial, o 
documento defende que “quando comprovadas as situações de excludente de 
ilicitude após investigação policial, ele [o aborto] deixa de ser punido”.
A perversão e a violência contra as meninas e as mulheres – ou, dito de outra 
forma, a misoginia e o ódio profundo às mulheres – ganhou poderoso impulso nos 
últimos dias.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/292868.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 06:19:47
Título: Um mês após desaparecimento de Bruno e Dom, governo federal não reforçou
segurança no Javari 
Descrição: Movimento indígena denuncia vulnerabilidade de defensores do 
território e responsabiliza Bolsonaro e gestão da Funai
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/um-mes-apos-desaparecimento-de-
bruno-e-dom-governo-federal-nao-reforcou-seguranca-no-javari

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-07-05 09:00:00
Título: Mais cinco já admitiram ocultação de bens e corpos de Bruno e Dom, diz 
PF
Descrição: Delegado que coordena os trabalhos da Polícia Federal diz que 
“trabalha com hipótese” de mandante, mas que hoje não tem elementos para 
indiciar ou fazer buscas contra alguém
Url :https://apublica.org/2022/07/mais-cinco-ja-admitiram-ocultacao-de-bens-e-
corpos-de-bruno-e-dom-diz-pf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 19:27:04
Título: Pacheco deve autorizar CPI do MEC, oposição espera começar investigação 
em agosto
Descrição: Nos cálculos da oposição, os membros serão indicados até 15 de julho
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pacheco-deve-autorizar-cpi-do-mec-
oposicao-espera-comecar-investigacao-em-agosto/
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2022-07-04 21:36:59
Título: Brasília: professores condenam cortes na Educação e pressionam Congresso
contra governo
Descrição: No aeroporto, entidades recepcionam parlamentares para levar agenda 
do segmento em semana de mobilizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/brasilia-professores-condenam-
cortes-na-educacao-e-pressionam-congresso-contra-governo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04
Título: “A Embrapa sofre um projeto de desmonte como a Petrobras”, denuncia 
Marcus Vidal
Descrição: Vem da agricultura familiar 70% da comida que chega à mesa dos 
brasileiros todos os dias. Mas um projeto tocado pelo governo Bolsonaro pode 
restringir o apoio técnico da Embrapa aos médios e pequenos agricultores. É o 
alerta do presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e 
Desenvolvimento Agropecuário (Sinpaf), Marcus Vidal. Nesta Entrevista, ele conta
que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária está sendo estrangulada desde 
o golpe parlamentar de 2016, algo que se agravou na gestão bolsonarista. O pior 
é que está em andamento um projeto que tenciona colocar a estrutura de 
pesquisadores e técnicos da empresa pública para trabalhar em projetos propostos
e pagos pelo agronegócio. É algo que pode suprimir da Embrapa seu caráter de 
empresa pública e voltada para atendimento de toda a sociedade brasileira.
Url : https://www.brasildefators.com.br/2022/07/04/a-embrapa-sofre-um-projeto-
de-desmonte-como-a-petrobras-denuncia-marcus-vidal 
 
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-07-04
Título: Lula tem almoço com empresários na Fiesp nesta terça-feira
Descrição: Encontro reúne o pré-candidato petista e o novo presidente da 
entidade, Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice de Lula José Alencar. O ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta terça-feira (5), de 
almoço com empresários paulistas na sede da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), na Avenida Paulista. José Roberto Ermírio de Moraes – 
presidente do Conselho Superior de Economia da Fiesp – e economistas como André 
Lara Resende e Paulo Rabelo de Castro, entre outros, estarão no almoço, assim 
como o pré-candidato a vice, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/07/lula-tem-almoco-com-
empresarios-na-fiesp-nesta-terca-feira/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 18:48:01
Título: Movimentos e parlamentares buscam caminhos para evitar despejos em massa
após as eleições
Descrição: Remoções forçadas estão suspensas até 31 de outubro, alternativas 
ainda precisam ser elaboradas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/movimentos-e-parlamentares-
buscam-caminhos-para-evitar-despejos-em-massa-apos-as-eleicoes

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-05 00:13:05
Título: TRE-PR faz “strike” na bancada bolsonarista da Assembleia Legislativa do
Paraná: todos foram cassados
Descrição: ► Tribunal eleitoral cassou todos bolsonaristas da ALEP O Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-PR) fez strike na bancada bolsonarista na Assembleia 
Legislativa do Paraná (ALEP), nesta segunda-feira (04/07), ao cassar todos os 
deputados eleitos pelo PSL na eleição de 2018 por fraude e fake news. Na eleição
de 2018, o PSL, então partido do presidente cessante ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/tre-pr-faz-strike-na-bancada-bolsonarista-
da-assembleia-legislativa-do-parana-todos-foram-cassados/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 11:56:29
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Título: Artista produz mosaicos em homenagem a Moïse e em defesa de Renato 
Freitas, em Curitiba
Descrição: Obra do artista equatoriano Javier Guerrero denuncia racismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/artista-produz-mosaicos-em-
homenagem-a-moise-e-em-defesa-de-renato-freitas-em-curitiba

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 13:15:03
Título: Produção sobre teatro do MST na região amazônica está em cartaz em Nova 
Iorque
Descrição: Mostra \Five times Brazil\ conta com cinco produções audiovisuais de 
Barbara Wagner e Benjamin de Burca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/producao-sobre-teatro-do-mst-na-
regiao-amazonica-esta-em-cartaz-em-nova-iorque

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 12:32:45
Título: Bolívia diz que não aceita ingerência do Brasil na política interna após
oferta de asilo a Áñez
Descrição: Ministra da Presidência comenta interesses econômicos de Bolsonaro, 
ligados ao gás, na oferta de asilo a Jeanine Áñez
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/bolivia-diz-que-nao-aceita-
ingerencia-do-brasil-na-politica-interna-apos-oferta-de-asilo-a-anez
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 17:14:22
Título: \Base de um Chile mais justo\, diz presidenta da Constituinte na entrega
de texto final
Descrição: Ao cumprir um ano de debate, Convenção Constitucional encerra 
trabalhos com entrega de nova Carta Magna a voto popular
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/base-de-um-chile-mais-justo-diz-
presidenta-da-constituinte-na-entrega-de-texto-final

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 15:42:38
Título: Venezuela quer integrar mecanismos financeiros russos para 'driblar o 
bloqueio', diz chanceler
Descrição: Carlos Faria se reuniu com ministro Sergei Lavrov, banida do SWIFT, 
Moscou busca alternativa para transações financeiras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/venezuela-quer-integrar-
mecanismos-financeiros-russos-para-driblar-o-bloqueio-diz-chanceler

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 15:36:17
Título: AM: Servidores denunciam colombianos que entraram na Funai perguntando 
da morte de Dom Phillips
Descrição: Os dois homens também foram até a sede da Univaja em busca de mapas e
informações sobre a Terra Indígena Vale do Javari
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/am-servidores-denunciam-
colombianos-que-entraram-na-funai-perguntando-da-morte-de-dom-phillips
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 16:47:52
Título: Lula é o principal cabo eleitoral na disputa pelo governo de Pernambuco,
diz pesquisa Ipespe
Descrição: Pesquisa mostra Marília Arraes na liderança, com 29% dos votos, 48% 
dizem que apoio de Bolsonaro tira votos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/lula-e-o-principal-cabo-
eleitoral-na-disputa-pelo-governo-de-pernambuco-diz-pesquisa-ipespe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 11:45:32
Título: Judeus lançam carta de apoio a Lula, PEC dos combustíveis já tem relator
na Câmara e mais
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Descrição: No documento, judeus e judias apontam para a possibilidade de 
Bolsonaro dar um golpe militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/judeus-lancam-carta-de-apoio-a-
lula-pec-dos-combustiveis-ja-tem-relator-na-camara-e-mais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 15:10:25
Título: MPF e DPU responsabilizam governo por mortes de Bruno e Dom e pedem R$ 
50 mi de indenização
Descrição: Órgãos pedem ações para garantir segurança de indígenas e servidores 
e apontam \omissão estrutural\ no Vale do Javari
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/mpf-e-dpu-responsabilizam-
governo-por-mortes-de-bruno-e-dom-e-pedem-r-50-mi-de-indenizacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 13:32:48
Título: Inspeção parlamentar constata mortes e falta de profissionais em 
maternidade em Duque de Caxias
Descrição: De janeiro a junho de 2022, maternidade teve 36 casos de natimortos e
4 de neomortos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/inspecao-parlamentar-constata-
mortes-e-falta-de-profissionais-em-maternidade-em-duque-de-caxias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 12:43:42
Título: \Nordeste Ficção\: Juliana Linhares fala sobre seu álbum e referências 
musicais
Descrição: \Sair de Natal para o Rio me fez me perceber mais como nordestina\, 
destaca Juliana Linhares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/nordeste-ficcao-juliana-
linhares-fala-sobre-seu-album-e-referencias-musicais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 11:45:21
Título: No Paraná, PT oficializa pré-candidatura de Requião ao governo estadual
Descrição: Chapa tem como vice Hermas Brandão, do Partido Verde (PT)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/no-parana-pt-oficializa-pre-
candidatura-de-requiao-ao-governo-estadual
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 10:24:01
Título: Solidariedade: Projeto Sopa de Maria atende pessoas em situação de rua 
em PE
Descrição: Após o desastre das chuvas no Recife, o projeto ajudou a distribuir 
pelo menos 400 refeições por dia nos abrigos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/solidariedade-projeto-sopa-de-
maria-atende-pessoas-em-situacao-de-rua-em-pe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 09:08:04
Título: Privatização da água e do saneamento: entenda os riscos da venda da 
Corsan no Rio Grande do Sul
Descrição: BdF conversou com Rogério Ferraz, do Sindiágua: \Corsan não precisa 
ser privatizada para universalizar o serviço\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/privatizacao-da-agua-e-do-
saneamento-entenda-os-riscos-da-venda-da-corsan-no-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 08:49:33
Título: Preços do gás, da gasolina e do diesel podem subir ainda mais com 
privatização da Regap em MG
Descrição: Atual política de preços da Petrobras foi adotada para garantir 
privatização, diz economista
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/precos-do-gas-da-gasolina-e-do-
diesel-podem-subir-ainda-mais-com-privatizacao-da-regap-em-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 07:42:00
Título: Chacina de Acari: Familiares das vítimas serão indenizados pelo estado 
do Rio após 32 anos
Descrição: O valor pago levará em conta a idade das vítimas na data do 
desaparecimento e a expectativa de vida do jovens
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/chacina-de-acari-familiares-das-
vitimas-serao-indenizados-pelo-estado-do-rio-apos-32-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-04 06:50:33
Título: Orgulho é ferramenta de luta, por Ruth Venceremos
Descrição: Para as pessoas que pertencem à população LGBTQIA+ a palavra orgulho 
é sinônimo de outra palavra: vida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/orgulho-e-ferramenta-de-luta-
por-ruth-venceremos
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-05 06:18:51
Título: Fachin manda Bolsonaro e Funai se manifestarem sobre ação em prol de 
indígenas
Descrição: Ministro do STF ponderou que o quadro descrito é 'de extrema 
gravidade, a indicar a possibilidade de ações e omissões estatais'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fachin-manda-bolsonaro-e-funai-se-
manifestarem-sobre-acao-em-prol-de-indigenas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-05 05:30:10
Título: A música caipira contemporânea de Rafael Cardoso e Aniela Rovani
Descrição: Dupla reúne em trabalho o tradicional com arranjos elaborados
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/a-musica-caipira-
contemporanea-de-rafael-cardoso-e-aniela-rovani/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-05 04:40:20
Título: Uma oportunidade regional alternativa à dominância financeira
Descrição: Os entes subnacionais teriam maior flexibilidade do que governos 
centrais para promover mudanças
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/uma-
oportunidade-regional-alternativa-a-dominancia-financeira-2/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 21:45:50
Título: Fayda Belo sobre Bolsonaro: ‘É triste ver o mais alto cargo não abraçar 
grupos que sofrem desde sempre’
Descrição: A advogada e influenciadora contou a CartaCapital sobre a sua 
trajetória como defensora dos direitos humanos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fayda-belo-sobre-bolsonaro-e-
triste-ver-o-mais-alto-cargo-nao-abracar-grupos-que-sofrem-desde-sempre/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 21:38:24
Título: Polícia detém suspeito de abrir fogo em desfile de 4 de Julho nos EUA
Descrição: Após o episódio, que deixou 6 mortos, Joe Biden se comprometeu a 
manter uma luta contra a 'epidemia' de violência armada
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policia-detem-suspeito-de-
abrir-fogo-em-desfile-de-4-de-julho-nos-eua/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 20:38:31
Título: Moraes autoriza o TSE a usar elementos de investigação sobre o PCO
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Descrição: A legenda é alvo do mesmo inquérito que investiga Bolsonaro por 
ataques à Justiça Eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moraes-autoriza-o-tse-a-usar-
elementos-de-investigacao-sobre-o-pco/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 18:47:55
Título: Justiça do Equador processa líder de protestos contra o governo
Descrição: Iza comandou 18 de protestos contra o governo do presidente de 
direita Guillermo Lasso, que deixaram seis mortos e ao menos 600 feridos, entre 
agentes das forças de segurança e civis
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/justica-do-equador-processa-lider-de-
protestos-contra-o-governo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 18:27:57
Título: Nos EUA, menina de 10 anos grávida após estupro é obrigada a cruzar 
divisa para interromper a gestação
Descrição: Segundo a mídia local, ela viajou para outro estado, onde o aborto 
ainda é legal, para interromper a gravidez
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/nos-eua-menina-de-10-anos-gravida-
apos-estupro-e-obrigada-a-cruzar-divisa-para-interromper-a-gestacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 16:32:09
Título: Deputado bolsonarista que quebrou placa de Marielle é denunciado por 
violência política de gênero
Descrição: A Procuradoria Regional Eleitoral disse que Rodrigo Amorim proferiu 
'assediou, constrangeu e humilhou' a vereadora Benny Briolly
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/deputado-bolsonarista-que-quebrou-
placa-de-marielle-e-denunciado-por-violencia-politica-de-genero/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 16:20:14
Título: Defensoria cobra indenização de 50 milhões de reais pelo assassinato de 
Bruno e Dom
Descrição: O MPF e a DPU argumentaram que a desestruturação da Funai 
intensificou a exploração indevida no Vale do Javari e as mortes de 
ambientalistas nos últimos anos
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/defensoria-cobra-indenizacao-de-50-
milhoes-de-reais-pelo-assassinato-de-bruno-e-dom/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-04 16:10:22
Título: Uma oportunidade regional alternativa à dominância financeira
Descrição: O Estado de Desenvolvimento Local é uma proposta de política 
econômica que aponta possíveis alternativas institucionais aos gestores locais 
frente às restrições impostas por políticas de austeridade fiscal concernentes à
agenda neoliberal
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/uma-
oportunidade-regional-alternativa-a-dominancia-financeira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-04 14:49:09
Título: Caso Renato Freitas: Ana Júlia, suplente do PT, assume às 14h de hoje na
Câmara de Curitiba
Descrição: ► Suplente do PT, Ana Julia será empossada vereadora de Curitiba às 
14h desta segunda-feira ► Nova parlamentar ocupará a vaga aberta com a cassação 
de Renato Freitas pelo plenário A estudante universitária Ana Julia Ribeiro será
empossada nesta segunda-feira (04/07) como vereadora da capital do Paraná. 
Suplente do Partido dos Trabalhadores (PT), ela assume ... Read moreNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/caso-renato-freitas-ana-julia-suplente-do-
pt-assume-as-14h-de-hoje-na-camara-de-curitiba/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-04 12:37:23
Título: Paraná Pesquisas aponta vitória de Haddad no primeiro turno em SP
Descrição: O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, pode 
vencer a eleição já no primeiro turno. Segundo a Paraná Pesquisas, Haddad tem 
36,5% das intenções de voto enquanto Tarcísio Freitas (Republicanos), com 22,9%,
vem em seguida. Em terceiro lugar surge Rodrigo Garcia (PSDB), com 12,6%, diz o 
levantamento. Esse é o cenário ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/parana-pesquisas-aponta-vitoria-de-haddad-
no-primeiro-turno-em-sp/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-07-05 06:00:04
Título: Entrevista: 'Dois terços dos povos isolados morrem após contato', diz 
indigenista que trabalhou com Bruno Pereira
Descrição: Médico especialista em saúde indígena, Lucas Albertoni fala sobre 
grupos ameaçados de extermínio pela violência e pelas doenças levadas por 
invasores.The post Entrevista: &#8216,Dois terços dos povos isolados morrem após
contato&#8217,, diz indigenista que trabalhou com Bruno Pereira appeared first 
on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/07/05/entrevista-lucas-albertoni-povos-
indigenas-isolados/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-07-05 08:53:44
Título: Covid: o que acontece com o nosso corpo em cada dia da infecção pelo 
coronavírus
Descrição: Apesar de variações que ocorrem caso a caso, trajeto do patógeno pelo
organismo — e os estragos que ele faz pelo caminho — são relativamente bem 
conhecidos pela ciência.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-62002188?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-07-05 08:26:30
Título: FBI prende suspeito por ataque a desfile de 4 de julho que deixou mortos
e feridos
Descrição: Ao menos 6 pessoas morreram e 24 foram hospitalizadas após disparos 
em comemoração do Dia da Independência na cidade de Highland Park.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62044766?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-05 00:00:00
Título: Sombra de politização das Forças Armadas marca centenário dos 18 do 
Forte
Descrição: A caminhada vista por muito tempo como heroica dos chamados 18 do 
Forte completa nesta quarta-feira (6) seu centenário sob a sombra de preocupação
de nova politização das Forças Armadas alimentada pelo presidente Jair 
Bolsonaro.Leia mais (07/05/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/07/sombra-de-politizacao-das-forcas-armadas-marca-centenario-
dos-18-do-forte.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-04 00:00:00
Título: Sleeping Giants pede que plataforma derrube site de Allan dos Santos
Descrição: O movimento Sleeping ?Giants Brasil enviou uma notificação 
extrajudicial à plataforma de criação e hospedagem de sites Wix por manter no ar
um novo endereço vinculado ao influenciador bolsonarista Allan dos Santos, 
foragido da Justiça.Leia mais (07/04/2022 - 23h00)

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/sombra-de-politizacao-das-forcas-armadas-marca-centenario-dos-18-do-forte.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/sombra-de-politizacao-das-forcas-armadas-marca-centenario-dos-18-do-forte.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/sombra-de-politizacao-das-forcas-armadas-marca-centenario-dos-18-do-forte.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62044766?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62044766?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/geral-62002188?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/geral-62002188?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://theintercept.com/2022/07/05/entrevista-lucas-albertoni-povos-indigenas-isolados/
https://theintercept.com/2022/07/05/entrevista-lucas-albertoni-povos-indigenas-isolados/
https://www.esmaelmorais.com.br/parana-pesquisas-aponta-vitoria-de-haddad-no-primeiro-turno-em-sp/
https://www.esmaelmorais.com.br/parana-pesquisas-aponta-vitoria-de-haddad-no-primeiro-turno-em-sp/


Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/07/sleeping-giants-pede-que-plataforma-derrube-
site-de-allan-dos-santos.shtml
m.br/colunas/painel/2022/07/marcha-para-jesus-devera-ter-grande-presenca-de-pre-
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-04 00:00:00
Título: José Victor Oliva e Fábio Wajngarten se reúnem com marqueteiro de 
Bolsonaro
Descrição: O empresário José Victor Oliva foi visto almoçando nesta segunda-
feira (4) com o marqueteiro do PL, Duda Lima, e com o ex-secretário Fábio 
Wajngarten, responsável pela mídia da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL)
à reeleição.Leia mais (07/04/2022 - 16h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/07/jose-victor-oliva-e-fabio-wajngarten-se-
reunem-com-marqueteiro-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-04 00:00:00
Título: Haddad fala sobre segurança pública e economia em jantar com empresários
e advogados
Descrição: O advogado Nelson Wilians e a presidente do Instituto Nelson Wilians,
Anne Wilians, receberam o ex-prefeito e pré-candidato do PT ao Governo de São 
Paulo, Fernando Haddad, em sua casa para um jantar promovido pelo grupo Esfera 
Brasil. O encontro foi realizado na quinta-feira (30), na capital paulista.Leia 
mais (07/04/2022 - 16h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/07/haddad-fala-sobre-seguranca-publica-e-
economia-em-jantar-com-empresarios-e-advogados.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-07-05 00:00:00
Título: Rei do Pix: dinheiro fácil esconde esquema criminoso
Descrição: ?A realeza do ?Pix está nas redes. Contas no Instagram, Twitter e 
TikTok de autointitulados reis e rainhas da forma de pagamento oferecem retorno 
de até 1.000% sobre valores enviados em transferências. É assim que golpistas 
trocam quantias provenientes de atividades ilícitas, passíveis de bloqueio pelo 
banco, por dinheiro livre para utilização.Leia mais (07/05/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2022/07/rei-do-pix-dinheiro-facil-esconde-esquema-criminoso.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-07-04 00:00:00
Título: WhatsApp vai permitir que usuário oculte que está online, diz site
Descrição: O WhatsApp deve lançar em breve a opção que permite aos usuários 
esconder que estão online em seu status no aplicativo. A funcionalidade está 
sendo testada na versão beta para iOS, sistema operacional da Apple, e ainda não
tem data de lançamento.Leia mais (07/04/2022 - 20h19)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/07/whatsapp-vai-permitir-que-usuario-oculte-que-esta-online-diz-
site.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-07-04 00:00:00
Título: Ministro lançará 5G em Brasília, mas não poderá fazer campanha para o 
governo
Descrição: O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), pressionou ao 
máximo para que a telefonia 5G chegasse ao país antes das campanhas eleitorais, 
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mas o presidente Jair Bolsonaro (PL) não poderá faturar politicamente com o 
lançamento do serviço, previsto para esta quarta-feira (6), em Brasília.Leia 
mais (07/04/2022 - 17h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2022/07/ministro-lancara-5g-em-brasilia-mas-nao-podera-fazer-
campanha-para-o-governo.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-07-05 00:20:00
Título: CCJ debaterá proposta de criação do Dia da Doença de Huntington
Descrição: Pertencente ao grupo das doenças raras, a Doença de Huntington 
compromete a capacidade motora, provocando movimentos involuntários de pernas e 
braços
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/893547-ccj-debatera-proposta-de-criacao-
do-dia-da-doenca-de-huntington/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-07-04 17:53:21
Título: O próximo Datafolha
Descrição: A última pesquisa nacional do Datafolha publicada em 23 de junho, 
assim como a anterior, claramente desestabilizou Jair Bolsonaro e quem está na 
sua órbita. Pra começar, não é de se surpreender que Braga Netto tenha sido 
definido como seu vice após a divulgação das pesquisas e a contragosto do 
Centrão, que gostaria de um [ ]The post O próximo Datafolha appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/o-proximo-datafolha/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-04 20:47:37
Título: Alagoas: com 56 mil desabrigados, mais da metade das cidades está em 
situação de emergência
Descrição: As fortes chuvas que voltaram a atingir parte do estado de Alagoas 
nos últimos dias já deixaram cerca de 56 mil pessoas desabrigadas ou 
desalojadas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220704/alagoas-com-56-mil-desabrigados-mais-
da-metade-das-cidades-esta-em-situacao-de-emergencia-23446900.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-04 17:04:26
Título: Lavrov: Rússia desenvolverá relações mutuamente benéficas com a América 
Latina e o Caribe
Descrição: Nesta segunda-feira (4), o chanceler russo, Sergei Lavrov, declarou 
que a Rússia pretende desenvolver relações com a maior parte dos países da 
América Latina e do Caribe que queiram fazer o mesmo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220704/lavrov-russia-desenvolvera-relacoes-
mutuamente-beneficas-com-a-america-latina-e-caribe-23443082.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-04 13:30:39
Título: EUA: tiroteio deixa 6 mortos e 24 feridos em parada do Dia da 
Independência em Illinois
Descrição: Nesta segunda-feira (4), um tiroteio foi relatado durante um desfile 
do Dia da Independência norte-americano na cidade de Highland Park, Illinois. As
autoridades locais confirmaram a morte de pelo menos seis pessoas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220704/eua-tiroteio-deixa-feridos-em-parada-
do-dia-da-independencia-em-illinois-diz-midia-23440150.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-04 13:15:04
Título: Chefe de sindicato alemão alerta para colapso de cadeias industriais 
inteiras, diz mídia
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Descrição: Principal autoridade sindical do país alerta que as principais 
indústrias alemãs podem entrar em colapso devido a cortes no fornecimento de gás
natural russo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220704/chefe-de-sindicato-alemao-alerta-para-
colapso-de-cadeias-industriais-inteiras-diz-midia-23439979.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-04 05:52:02
Título: Ucrânia perde controle sobre suas forças em retirada da República de 
Lugansk, diz MD da Rússia
Descrição: Em resultado da ofensiva bem-sucedida do Exército russo na República 
de Lugansk, o comando ucraniano perdeu o controle sobre suas forças em retirada 
da RPL, informou nesta segunda-feira (4) um representante do Ministério da 
Defesa da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220704/misseis-de-precisao-russos-eliminam-
ate-200-militares-ucranianos-em-carcovia-diz-md-da-russia-23430749.html
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