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Fonte: Agência Senado
Data: 2022-07-05
Título: Congresso confirma título de 'heroína da Pátria' a Nise da Silveira com 
derrubada de veto
Descrição: Ao derrubar veto integral do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso 
resgatou nesta terça-feira (5) o projeto de lei que inscreve o nome da 
psiquiatra Nise da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. 
Apresentado em 2017 pela deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), o projeto foi 
aprovado pelo Plenário do Senado no dia 24 de abril deste ano e enviado à sanção
do Presidente da República, que o suprimiu na totalidade. Trazido a exame em 
sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado, o veto de Bolsonaro foi 
derrubado por 414 votos contra 39 entre os deputados, com duas abstenções, e 69 
votos a zero na votação dos senadores. 
Url : https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/07/05/congresso-
confirma-titulo-de-heroina-da-patria-a-nise-da-silveira-com-derrubada-de-veto 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-07-05
Título: Trabalhadores vão ocupar Porto Alegre para protestar contra o desemprego e a fome
Descrição: Trabalhadores vão ocupar o Centro Histórico de Porto Alegre no 
próximo sábado, dia 9, para um ato contra os mais de 10,6 milhões de 
trabalhadores e trabalhadoras desempregados, com empregos precários ou na 
informalidade, contra a fome que atinge mais de 33 milhões de brasileiros e a 
miséria que asola o país. Neste dia será realizada a Marcha contra a Fome, a 
Miséria e o Desemprego, organizada pela CUT e demais centrais sindicais e os 
movimentos sociais gaúchos. A concentração terá início às 13h30 com saída para a
caminhada às 14h30.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/trabalhadores-vao-ocupar-porto-alegre-
para-protestar-contra-o-desemprego-e-a-fom-e986 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 12:30:15
Título: Justiça suspende sessão da Câmara de Curitiba que cassou Renato Freitas
Descrição: Decisão expedida nesta terça (5) permite que Freitas retome seu 
mandato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/justica-suspende-sessao-da-
camara-de-curitiba-que-cassou-renato-freitas
 
Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa recorda o cardeal Hummes: pediu-me que não me esquecesse dos 
pobres
Descrição: No telegrama de pesar pela morte de dom Cláudio, Francisco recorda os
\longos anos de seu dedicado e zeloso serviço, sempre pautado pelos valores 
evangélicos\, e seu compromisso \em anos recentes pela Igreja que caminha na 
Amazônia\.                    Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-07/telegrama-papa-francisco-
morte-cardeal-claudio-hummes.html

Fonte: Poder360
Título: Lula e Alckmin vão a velório do cardeal Cláudio Hummes
Descrição: Petista tinha ligações com o católico desde os anos 1970, o arcebispo
foi um dos grandes apoiadores do movimento operário do ABC
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/lula-e-alckmin-vao-a-velorio-do-cardeal-
claudio-hummes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 21:09:36
Título: Congresso derruba vetos de Bolsonaro às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc
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Descrição: Após pressão de trabalhadores da cultura, somente o partido Novo 
orientou voto pela manutenção dos vetos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/congresso-derruba-vetos-de-
bolsonaro-as-leis-paulo-gustavo-e-aldir-blanc-2
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Exército hasteia bandeira nazista em escola do Rio de Janeiro
Descrição: Uma bandeira do regime nazista alemão foi hasteada no Colégio Militar
do Rio de Janeiro, no bairro do Maracanã, na última sexta-feira (1). O símbolo 
da barbárie foi erguido no parque aquático da unidade de ensino em uma encenação
sobre a criação da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que lutou contra a 
Alemanha e seus aliados [ ]The post Exército hasteia bandeira nazista em escola 
do Rio de Janeiro appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/exercito-hasteia-bandeira-
nazista-em-escola-do-rio-de-janeiro/

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-07-05
Título: Justiça nega despejo e mantém indígenas Guarani Kaiowá em suas terras
Descrição: Em decisão inédita no Mato Grosso do Sul (MS), a 2ª Vara Federal de 
Ponta Porã, por meio do juiz Thales Braghini Leao, rejeitou pedido de um 
fazendeiro para o despejo dos indígenas Guarani Kaiowá do território de Guapoy, 
em Amambai. A solicitação de remoção havia sido feita pelo proprietário da 
fazenda ocupada, Borda da Mata, que faz parte de território indígena. A decisão 
foi tomada depois do conflito que houve entre povos originários e policiais, que
provocou uma morte e oito feridos, no dia 23 de junho. O documento destaca, 
ainda, que os Guarani Kaiowá devem receber “proteção integral”. O Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi) celebrou a decisão, classificando como histórica.
O território de Guapoy é considerado sagrado para os indígenas Guarani Kaiowá.
Url : https://revistaforum.com.br/direitos/2022/7/5/justia-nega-despejo-mantem-
indigenas-guarani-kaiowa-em-suas-terras-119733.html 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-05 00:00:00
Título: PF segurou operações no Vale do Javari antes de crime contra Bruno e Dom
Descrição: A Polícia Federal segurou a realização de operações de combate a 
crimes ambientais na região do Vale do Javari e do rio Japurá, no Amazonas, e em
três terras indígenas no Pará, onde a retirada de invasores está prevista em 
ação em curso no STF (Supremo Tribunal Federal).Leia mais (07/05/2022 - 10h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/07/pf-segurou-operacoes-no-vale-do-javari-antes-de-crime-contra-
bruno-e-dom.shtml

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-07-05
Título: Em ‘encontro tranquilo’ na Fiesp, Lula reafirma diálogo com setores 
produtivos
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-
feira (5) com banqueiros e empresários na sede da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp). A reunião foi considerada simbólica, por ter sido 
patrocinada por Josué Gomes da Silva, presidente da entidade desde 1° de janeiro
deste ano e filho de José Alencar, vice-presidente da República de Lula de 2003 
a 2010. Ao contrário do “autocrata” Paulo Skaf, que presidiu a Fiesp por 17 
anos, Josué é considerado um democrata e homem de diálogo. Segundo o jornal O 
Estado de S. Paulo, o clima do encontro foi “tranquilo”, Lula “foi bem recebido”
e manifestou disposição de conversar com os industriais e empresários dos 
setores produtivos. Ele estava acompanhado do candidato a vice-presidente, 
Geraldo Alckmin (PSB), além do presidente da Fundação Perseu Abramo e ex-
ministro Aloizio Mercadante e do pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando 
Haddad.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/07/em-encontro-tranquilo-
na-fiesp-lula-reafirma-dialogo-com-setores-produtivos/ 
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-07-06 07:54:15
Título: 'Ranço da Faria Lima com PT já diminuiu 90%', diz empresário que se 
reuniu com Lula
Descrição: Presidente do grupo Esfera, João Camargo diz que Lula prometeu 
diálogo constante com elite econômica caso vença eleição. Camargo prevê que, 
independentemente do eleito, o Brasil deve viver alta de investimentos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62058616?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-07-06
Título: Brasil termina primeiro semestre com tombo de 15% nas vendas de carros 
novos
Descrição: Segundo um levantamento da Federação Nacional da Distribuição de 
Veículos (Fenabrave) divulgado nesta terça-feira (5), o setor de veículos teve 
tombo de mais de 15% nas vendas de carros novos no primeiro semestre deste ano.
Entre os carros e os comerciais leves foram comercializadas, nos primeiros seis 
meses desse ano, pouco mais de 850 mil unidades. Cerca de 150 mil a menos que no
mesmo período do ano passado.
Url : https://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2022/07/06/brasil-termina-
primeiro-semestre-com-tombo-de-15percent-nas-vendas-de-carros-novos.ghtml 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-07-05
Título: PEC do Desespero não combate a fome e não vai melhorar orçamento das famílias
Descrição: A fome que assola 33 milhões de brasileiros e brasileiras não se 
erradicará com o aumento de R$ 400 para R$ 600 no valor do Auxílio Brasil, 
aprovado na semana passada pelo Senado Federal. O aumento é das umas medidas que
constam no texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Nº 01/2022, a 
chamada PEC do Desespero. No total, a PEC autoriza a elevação dos gastos 
assistenciais do governo federal, em período eleitoral, em cerca de R$ 41,25 
bilhões. A PEC está sendo analisada pela Câmara dos Deputados onde pode ser 
aprovada ainda esta semana, de forma acelerada e sem debate, como foi a 
tramitação no Senado. De acordo análise de Francisco Menezes, consultor da 
Action Aid, uma organização não governamental de combate à desigualdade social, 
e ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Consea), as medidas contidas na PEC têm uma série de entraves, sendo o maior 
deles o prazo para acabar com o adicional de R$ 200 no auxílio: 31 de dezembro 
deste ano, o que deixará sem o reajuste do benefício mais de 18 milhões de 
pessoas atendidas atualmente. Em janeiro de 2023 o valor volta a ser de R$ 400. 
Antes dessa decisão do Senado, o governo federal tinha dado o prazo até final do
ano. O consultor entende que além do prazo de pagamento ser curto, a alta da 
inflação vai corroer o poder de compra dessas famílias. Em um ano, segundo 
Menezes, a inflação e a não reposição de postos de trabalho perdidos, com 
aumento do trabalho informal, entre outros fatores, levou 14 milhões de pessoas 
para a insegurança alimentar grave, em apenas um ano.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/pec-do-desespero-nao-combate-a-fome-e-nao-
vai-melhorar-orcamento-das-familias-e315 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-05 00:00:00
Título: O presidente de Portugal deixou uma lição a Bolsonaro
Descrição: Era uma vez um Itamaraty, com suas boas maneiras e habilidades. 
Bolsonaro mostrou sua maneira de conduzir as relações exteriores do Brasil em 
julho de 2019, quando tinha poucos meses no cargo. Desmarcou um encontro com o 
chanceler francês e, ostensivamente, foi cortar o cabelo no Palácio do Planalto.
De lá para cá, encrencou com a China, os Estados Unidos e a Argentina. Sempre 
para nada. Ganha um fim de semana em Budapeste quem souber de uma migalha de 
interesse nacional envolvida nessa diplomacia de malcriações.Leia mais 
(07/05/2022 - 23h15)
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m.br/colunas/eliogaspari/2022/07/o-presidente-de-portugal-deixou-uma-licao-a-
bolsonaro.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-05 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro gastou ao menos R$ 136 mil em evento com Elon Musk no 
Fasano
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro (PL) gastou ao menos R$ 136.055,25 para 
recepcionar o bilionário Elon Musk no hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, no
interior de São Paulo. O valor foi apresentado pelo Ministério das Comunicações 
após requerimento de informação enviado à pasta pela bancada do PSOL na 
Câmara.Leia mais (07/05/2022 - 13h42)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/07/governo-bolsonaro-gastou-ao-menos-r-136-mil-
em-evento-com-elon-musk-no-fasano.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 14:50:24
Título: Sem-terra gay é assassinado em assentamento na Paraíba, MST denuncia 
crime de homofobia
Descrição: Suzy vivia há 9 anos no pré-assentamento Vanderlei Caixe, em Pedras 
do Fogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/sem-terra-gay-e-assassinado-em-
assentamento-na-paraiba-mst-denuncia-crime-de-homofobia

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-07-04
Título: MST debate papel da disputa política no fortalecimento da Reforma 
Agrária Popular
Descrição: Com o objetivo de discutir a construção da Reforma Agrária Popular a 
partir da luta política deste período, o MST reuniu mais de 70 pré-candidatos e 
pré-candidatas Sem Terra, de mais de 20 estados, no Seminário Nacional Eleições 
e Reforma Agrária nesta segunda-feira (4), na Escola Nacional Florestan 
Fernandes (ENFF). A programação, organizada em dois grandes eixos, propôs o 
estudo da atual conjuntura política, agrária e ambiental no Brasil; e as 
principais tarefas e desafios políticos organizativas posicionadas na construção
das pré-candidaturas. Ainda sobre a programação, temas como a comunicação, a 
construção dos Comitês Populares e as experiências exitosas já desenvolvidas 
ganharam destaque. Para mediar esses temas, a atividade contou com a 
participação do secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, 
da presidenta do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, do fotógrafo, 
Ricardo Stuckert, e do integrante da Coordenação Nacional do MST, João Paulo 
Rodrigues.
Url : https://mst.org.br/2022/07/04/mst-debate-papel-da-disputa-politica-no-
fortalecimento-da-reforma-agraria-popular/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Márcio França desiste do governo de São Paulo e apoiará Haddad
Descrição: O ex-governador Márcio França, do PSB, desistiu de concorrer ao 
governo de São Paulo, a apoiará a candidatura de Fernando Haddad, do PT, no 
estado. A composição é uma importante vitória para o candidato do PT à 
Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a desistência, França concorrerá a 
uma vaga ao Senado, com o [ ]The post Márcio França desiste do governo de São 
Paulo e apoiará Haddad appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/marcio-franca-desiste-do-
governo-de-sao-paulo-e-apoiara-haddad/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-05 00:00:00
Título: Suspeito de ataque com drone em ato de Lula é preso em Minas
Descrição: O agropecuarista Rodrigo Luiz Parreira, 38, apontado como um dos 
autores do ataque com drone a um ato que teria a presença do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi preso no 

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/07/governo-bolsonaro-gastou-ao-menos-r-136-mil-em-evento-com-elon-musk-no-fasano.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/07/governo-bolsonaro-gastou-ao-menos-r-136-mil-em-evento-com-elon-musk-no-fasano.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/07/governo-bolsonaro-gastou-ao-menos-r-136-mil-em-evento-com-elon-musk-no-fasano.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2022/07/o-presidente-de-portugal-deixou-uma-licao-a-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2022/07/o-presidente-de-portugal-deixou-uma-licao-a-bolsonaro.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/sem-terra-gay-e-assassinado-em-assentamento-na-paraiba-mst-denuncia-crime-de-homofobia
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/sem-terra-gay-e-assassinado-em-assentamento-na-paraiba-mst-denuncia-crime-de-homofobia
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/marcio-franca-desiste-do-governo-de-sao-paulo-e-apoiara-haddad/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/marcio-franca-desiste-do-governo-de-sao-paulo-e-apoiara-haddad/
https://mst.org.br/2022/07/04/mst-debate-papel-da-disputa-politica-no-fortalecimento-da-reforma-agraria-popular/
https://mst.org.br/2022/07/04/mst-debate-papel-da-disputa-politica-no-fortalecimento-da-reforma-agraria-popular/


sábado (2) a pedido do MPF (Ministério Público Federal), que investiga o 
caso.Leia mais (07/05/2022 - 12h49)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/07/suspeito-de-ataque-com-drone-em-ato-de-lula-e-preso-em-
minas.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 13:52:27
Título: Exposição gratuita no CCBB, no Rio, mostra obras de Cândido Portinari 
nunca antes vistas
Descrição: Público poderá conhecer novidades de um dos mais importantes artistas
brasileiros do século XX
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/exposicao-gratuita-no-ccbb-no-
rio-mostra-obras-de-candido-portinari-nunca-antes-vistas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 14:31:53
Título: ELN pede retomada de negociações de paz e Petro promete cessar-fogo 
bilateral na Colômbia
Descrição: Nas últimas 24h, outro ex-guerrilheiro que assinou os Acordos de Paz 
foi morto, somam 22 homicídios somente em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/eln-pede-retomada-de-
negociacoes-de-paz-e-petro-promete-cessar-fogo-bilateral-na-colombia

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Dois ministros de Boris Johnson se demitem e agravam crise
Descrição: Renúncia dos ministros das Finanças, Rishi Sunak, e da Saúde, Sajid 
Javid, ocorrem no momento em que o primeiro-ministro se desculpava por acusações
de assédio sexual por parte de um membro sênior do Partido Conservador.
Url :https://www.dw.com/pt-br/dois-ministros-de-boris-johnson-se-demitem-e-
agravam-crise/a-62373726?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 19:00:18
Título: Corte de impostos demora a chegar a preço de combustíveis e pode ter 
efeito limitado
Descrição: Desoneração de tributos federais e estaduais ainda não surtiu efeito 
prometido pelo governo no preço para o consumidor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/corte-de-impostos-demora-a-
chegar-a-preco-de-combustiveis-e-pode-ter-efeito-limitado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 18:36:18
Título: Média de casos de covid-19 no Brasil se aproxima dos piores patamares 
registrados em 2021
Descrição: País tem mais de 50 mil novas infecções confirmadas a cada 24 horas 
desde 25/6, subnotificação sugere cenário ainda pior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/media-de-casos-de-covid-19-no-
brasil-se-aproxima-dos-piores-patamares-registrados-em-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 16:47:18
Título: PSOL veta PSB e decide reafirmar nome de Pedro Ruas para o governo do RS
Descrição: Decisão da executiva estadual do partido defende união das esquerdas 
mas rejeita aliança com PSB
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/psol-veta-psb-e-decide-
reafirmar-nome-de-pedro-ruas-para-o-governo-do-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 16:10:49
Título: Reajuste parcelado? Prefeitura no interior do PR quer pagar reajuste em 
12 parcelas de 1%

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/suspeito-de-ataque-com-drone-em-ato-de-lula-e-preso-em-minas.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/suspeito-de-ataque-com-drone-em-ato-de-lula-e-preso-em-minas.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/07/suspeito-de-ataque-com-drone-em-ato-de-lula-e-preso-em-minas.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/exposicao-gratuita-no-ccbb-no-rio-mostra-obras-de-candido-portinari-nunca-antes-vistas
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/exposicao-gratuita-no-ccbb-no-rio-mostra-obras-de-candido-portinari-nunca-antes-vistas
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/eln-pede-retomada-de-negociacoes-de-paz-e-petro-promete-cessar-fogo-bilateral-na-colombia
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/eln-pede-retomada-de-negociacoes-de-paz-e-petro-promete-cessar-fogo-bilateral-na-colombia
https://www.dw.com/pt-br/dois-ministros-de-boris-johnson-se-demitem-e-agravam-crise/a-62373726?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/dois-ministros-de-boris-johnson-se-demitem-e-agravam-crise/a-62373726?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/psol-veta-psb-e-decide-reafirmar-nome-de-pedro-ruas-para-o-governo-do-rs
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/psol-veta-psb-e-decide-reafirmar-nome-de-pedro-ruas-para-o-governo-do-rs
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/media-de-casos-de-covid-19-no-brasil-se-aproxima-dos-piores-patamares-registrados-em-2021
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/media-de-casos-de-covid-19-no-brasil-se-aproxima-dos-piores-patamares-registrados-em-2021
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/corte-de-impostos-demora-a-chegar-a-preco-de-combustiveis-e-pode-ter-efeito-limitado
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/corte-de-impostos-demora-a-chegar-a-preco-de-combustiveis-e-pode-ter-efeito-limitado


Descrição: Em contraproposta, servidores demandam pagamento do valor total de 
12,47%, sem parcelamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/reajuste-parcelado-prefeitura-
no-interior-do-pr-quer-pagar-reajuste-em-12-parcelas-de-1
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 16:01:50
Título: Implantação de escolas cívico-militares é tema de debate acalorado na 
Assembleia gaúcha
Descrição: Evento proposto pelas deputadas Luciana Genro (PSOL) e Sofia Cavedon 
(PT) contou com falas pró e contra o modelo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/implantacao-de-escolas-civico-
militares-e-tema-de-debate-acalorado-na-assembleia-gaucha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 15:07:44
Título: Medalha de mérito é negada a Michelle Bolsonaro na Câmara de Vereadores 
do Recife
Descrição: Em clima acirrado, projeto de Michelle Collins (PP) é negado com 
protestos, homenagem à Bolsonaro foi retirada da pauta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/medalha-de-merito-e-negada-a-
michelle-bolsonaro-na-camara-de-vereadores-do-recife
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 14:54:24
Título: Saúde mental da população negra: profissionais de psicologia explicam 
efeitos do racismo
Descrição: \O racismo é um fenômeno social violento de extremo sofrimento 
psíquico\, afirma psicóloga
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/saude-mental-da-populacao-negra-
profissionais-de-psicologia-explicam-efeitos-do-racismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 13:51:19
Título: Randolfe ameaça ir ao STF se Pacheco não determinar criação da CPI do 
MEC até esta quarta (6) 
Descrição: Oposição havia manifestado expectativa de leitura do pedido de 
instalação da comissão até esta terça-feira (5)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/randolfe-ameaca-ir-ao-stf-se-
pacheco-nao-determinar-criacao-da-cpi-do-mec-ate-esta-quarta-6
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 13:40:55
Título: Na cidade do Rio, mais de 100 mil crianças não receberam nenhuma dose da
vacina contra covid
Descrição: Faixa etária de 5 a 11 anos é a mais atrasada na imunização do 
município, confira o calendário de vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/na-cidade-do-rio-mais-de-100-
mil-criancas-nao-receberam-nenhuma-dose-da-vacina-contra-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 13:24:15
Título: CPI dos Trens: audiência cobra policiamento em estações da Supervia 
dominadas pelo tráfico
Descrição: Furto de cabos e estações ocupadas por atividade criminosa foram tema
de audiência na segunda-feira (4)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/cpi-dos-trens-audiencia-cobra-
policiamento-em-estacoes-da-supervia-dominadas-pelo-trafico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 12:48:38
Título: Zema exonera diretores de escolas e população protesta em Minas Gerais
Descrição: Estudantes fazem greve e educadores se manifestam contra 
“autoritarismo” do governo estadual
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/zema-exonera-diretores-de-
escolas-e-populacao-protesta-em-minas-gerais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 12:17:14
Título: Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos trava rodovias em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Recife
Descrição: Protestos nesta terça (5) denunciam invisibilidade e precarização que
afetam 39 milhões de trabalhadores informais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/movimento-dos-trabalhadores-sem-
direitos-trava-rodovias-em-sao-paulo-rio-de-janeiro-e-recife
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-07-05 09:53:24
Título: Thiago Gagliasso terá que indenizar em R$ 10 mil mãe de vítima da 
chacina do Jacarezinho no RJ
Descrição: Ator publicou nas redes sociais imagem que associava Adriana Santana 
de Araújo Rodrigues ao tráfico de drogas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/07/05/thiago-gagliasso-tera-que-
indenizar-em-r-10-mil-mae-de-vitima-da-chacina-do-jacarezinho-no-rj
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-06 05:23:27
Título: O reconhecimento facial não resolve os problemas de ordem social
Descrição: A tecnologia é onerosa, não é precisa, é discriminatória e colabora 
com o racismo e a transfobia estruturais
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/o-reconhecimento-facial-
nao-resolve-os-problemas-de-ordem-social/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-06 05:00:18
Título: Lula e Bolsonaro são os que mais crescem nas redes sociais, aponta 
levantamento
Descrição: Entre os demais pré-candidatos, embora distantes dos favoritos, 
destacam-se Ciro Gomes (PDT) e Pablo Marçal (PROS)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-e-bolsonaro-sao-os-que-mais-
crescem-nas-redes-sociais-aponta-levantamento/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-05 20:01:45
Título: ‘Não começa uma nova era na Caixa’, diz Bolsonaro sobre troca de comando
no banco
Descrição: Pedro Guimarães deixou o cargo sob acusações de assédios sexual e 
moral, indicada por Paulo Guedes, Daniella Marques assume em meio a uma crise
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/nao-comeca-uma-nova-era-na-
caixa-diz-bolsonaro-sobre-troca-de-comando-no-banco/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-05 19:47:32
Título: Bolsonaro usa posse na Caixa para repetir ataques vazios e desafiar o 
TSE
Descrição: 'Disseram que quem falar que suspeita (das urnas) terá o registro 
cassado. Eu suspeito!', afirmou o ex-capitão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-usa-posse-na-caixa-
para-repetir-ataques-vazios-e-desafiar-o-tse/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-05 19:06:08
Título: Escândalo no MEC: Milton Ribeiro tenta anular inquérito no STF
Descrição: O pedido chegou à ministra Cármen Lúcia, relatora da investigação que
mira a atuação de pastores lobistas na pasta
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/escandalo-no-mec-milton-ribeiro-
tenta-anular-inquerito-no-stf/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-05 18:40:04
Título: PGR diz ao STF que arquivou queixa contra Bolsonaro e Queiroga por 
retardar vacinação de crianças
Descrição: Políticos de oposição pediam apuração sobre eventual crime de 
prevaricação ao atrasar doses para crianças
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pgr-diz-ao-stf-que-arquivou-
queixa-contra-bolsonaro-e-queiroga-por-retardar-vacinacao-de-criancas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-05 18:32:41
Título: Ao STF, Advocacia do Senado defende orçamento secreto obrigatório: 
‘Decorre da Constituição’
Descrição: O órgão alegou ‘constitucionalidade’ em manobra que torna impositivo 
o pagamento das emendas de relator em 2023
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ao-stf-advocacia-do-senado-
defende-orcamento-secreto-obrigatorio-decorre-da-constituicao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-05 18:16:19
Título: ‘Só Milton Ribeiro pode dizer o que aconteceu’, diz ministro da Educação
sobre o escândalo do MEC
Descrição: Victor Godoy ocupava o cargo de secretário-executivo da pasta durante
a gestão de Ribeiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/so-milton-ribeiro-pode-dizer-
o-que-aconteceu-diz-ministro-da-educacao-sobre-o-escandalo-do-mec/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-07-05 15:33:13
Título: Ministro da Saúde minimiza uso da máquina por Queiroguinha: ‘Qual é o 
problema visitar o pai?’
Descrição: Filho do chefe da pasta tem se valido de recursos federais e de 
eventos públicos do governo para turbinar pré-campanha a deputado federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ministro-da-saude-minimiza-uso-da-
maquina-por-queiroguinha-qual-e-o-problema-visitar-o-pai/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-06 00:34:03
Título: Preço de passagens aéreas acumula inflação de 123,26% nos últimos 12 
meses
Descrição: ► IPCA-15 é uma indicação prévia da inflação do IBGE para o mês de 
junho O IPCA-15, indicador prévio da inflação do IBGE, mostrou que o preço das 
passagens aéreas nos últimos 12 meses, até junho, acumulou inflação de 123,26% 
no Brasil. Entre os subitens do IPCA-15, os bilhetes registraram alta mais 
significativa. No mês, ... Ler maisNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/preco-de-passagens-aereas-acumula-inflacao-
de-12326-nos-ultimos-12-meses/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-05 22:07:56
Título: Lula zomba de Bolsonaro nas redes sociais ao criticar preço do leite
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas redes sociais, 
zombou nesta terça-feira (05/07) do presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) ao 
criticar o preço abusivo do litro de leite.  No Brasil de #Bolsocaro, ir ao 
mercado virou um martírio. Com a escalada impagável do preço dos alimentos, está
cada vez mais difícil encher ... Ler maisNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-zomba-de-bolsonaro-nas-redes-sociais-
ao-criticar-preco-do-leite/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-05 19:20:48
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Título: Requião: ‘Pesquisas internas nos asseguram que ganharemos o governo no 
1º turno’
Descrição: ► Pré-candidato compara pesquisas a peixes comprados em peixarias O 
ex-senador Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná, disse nesta 
terça-feira (05/07) que pesquisas internas apontam sua vitória no primeiro turno
em outubro. Pelo Twitter, ele afirmou que o projeto é consertar o Paraná.  
Teremos um governo de verdade e não uma farsa de ... Ler maisNotícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-pesquisas-internas-nos-asseguram-
que-ganharemos-o-governo-no-1o-turno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-07-05 15:11:51
Título: URGENTE: Renato Freitas volta à Câmara de Curitiba
Descrição: A Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR), deferiu liminar favorável ao vereador Renato Freitas 
(PT) anulando duas sessões da Câmara Municipal de Curitiba, nos dias 21 e 22 de 
junho, que cassaram seu mandato. De acordo com os advogados do parlamentar, que 
volta à Câmara de Curitiba, houve ... Ler maisNotícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/urgente-renato-freitas-volta-a-camara-de-
curitiba/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-07-06 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro anula R$ 200 mi em contratos com empreiteira após 
reportagens da Folha
Descrição: A estatal federal Codevasf encerrou contratos no valor de mais de R$ 
200 milhões com a empreiteira Engefort desde que a Folha iniciou, em abril deste
ano, uma série de reportagens sobre a destinação de emendas parlamentares à 
empresa, que é a campeã nas licitações de pavimentação no governo Jair Bolsonaro
(PL).Leia mais (07/06/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/07/governo-bolsonaro-anula-r-200-mi-em-contratos-com-
empreiteira-apos-reportagens-da-folha.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-07-06 02:13:00
Título: Deputado pede vista do relatório da PEC da Enfermagem, texto será votado
na quinta-feira
Descrição: Parlamentares terão o tempo de duas sessões para analisar o parecer 
antes da votação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/894418-deputado-pede-vista-do-relatorio-
da-pec-da-enfermagem-texto-sera-votado-na-quinta-feira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-05 18:45:14
Título: Confisco de ativos da Rússia criará precedente perigoso, diz presidente 
da Suíça
Descrição: Nesta terça-feira (5), o presidente da Suíça, Ignazio Cassis, afirmou
que os planos de alguns países ocidentais de confiscar ativos internacionais da 
Rússia podem criar uma situação perigosa no futuro.
Url :https://br.sputniknews.com/20220705/confisco-de-ativos-da-russia-criara-
precedente-perigoso-diz-presidente-da-suica-23464183.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-07-05 12:31:35
Título: 'OTAN tem propiciado 2 últimas guerras na Europa: na Iugoslávia e 
Ucrânia', diz ex-eurodeputado
Descrição: \Acho gravíssimo o fato de a OTAN ter treinado os batalhões nazistas 
na Ucrânia\, afirmou Javier Couso, ex-deputado do Parlamento Europeu entre 2014 
e 2019.
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Url :https://br.sputniknews.com/20220705/otan-tem-propiciado-2-ultimas-guerras-
na-europa-na-iugoslavia-e-ucrania-diz-ex-eurodeputado-23458829.html
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Data: 2022-07-05 03:42:28
Título: Documentos revelam que EUA têm usado programa secreto para travar 
guerras 'proxy' em todo o mundo
Descrição: O jornal The Intercept revelou que os EUA utilizaram uma entidade 
secreta para lançar diversas guerras subsidiárias ou guerras \proxy\ desde 2017.
Url :https://br.sputniknews.com/20220705/documentos-revelam-que-eua-tem-usado-
programa-secreto-para-travar-guerras-proxy-em-todo-o-mundo-23448975.html
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