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Época

Com dois vetos, Dilma Rousseff
sanciona primeira MP do ajuste
fiscal http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Istoé
Levy diz que não negocia revisão
da meta fiscal http://www.istoe.com.br/reportagens/4241

G1
Cunha chama de 'erro' estender
ajuste do mínimo a aposentados http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/06

RedeTV News
Câmara aprova modelo de reajuste
do mínimo até 2019 http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez

Câmara aprova projeto que reduz
desonerações em sessão
tumultuada http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

G1
Atentados terroristas em três países
matam dezenas de pessoas http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06

UOL
Ataques terroristas na França, no
Kuait e na Tunísia matam dezenas http://noticias.uol.com.br/internacional/ulti

R7

Sexta-feira de atentados terroristas
deixa o mundo em estado de alerta
contra radicais islâmicos http://noticias.r7.com/internacional/sexta-f

Estado de Minas
Comunidade internacional condena
'barbárie' dos atentados jihadistas http://www.em.com.br/app/noticia/internaci

O Tempo
Países põem a segurança em alerta
máximo após ataques desta sexta http://www.otempo.com.br/capa/mundo/pa

Veja
Terror islâmico ataca em três
países e deixa dezenas de mortes http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/terro

Veja
Homem decapitado é identificado;
polícia prende a mulher do terrorista http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/hom

Istoé
Ataques na Tunísia, na França e no
Kuwait deixam dezenas de mortos http://www.istoe.com.br/reportagens/4246

Época

Atentado em área turística na
Tunísia deixa pelo menos 27
mortos http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Época
Ataque a usina de gás na França
mata um e deixa dois feridos http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Época
Homem-bomba invade mesquita no
Kuwait e deixa ao menos 25 mortos http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal Nacional

Justiça suíça identifica 53 possíveis
casos de lavagem de dinheiro na
Fifa http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

UOL

Suíça identifica 53 transações
suspeitas sobre Copas de 2018 e
2022 http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015

Hoje em Dia

Conselheiro diz que Joseph Blatter
cogita permanecer no comando da
Fifa http://www.hojeemdia.com.br/esportes/con

Jornal das Dez

Autoridades americanas revelam
acordo de delação de ex-dirigente
da Fifa http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Istoé

Blatter diz a interlocutores que se
coloca "nas mãos do Congresso da
Fifa" http://www.istoe.com.br/reportagens/4246

G1

CPI do Carf convoca ex-
conselheiros do órgão e
empresários investigados http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/06

UOL

CPI sobre fraudes na Receita
convoca executivos de grandes
empresas http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

Veja

CPI sobre fraudes na Receita
convoca presidentes de grandes
empresas para depor http://veja.abril.com.br/noticia/economia/cp

Istoé
CPI do Carf aprova convocação de
presidentes de montadoras http://www.istoe.com.br/reportagens/4240

Hoje em Dia
Lula diz que PT perdeu parte do
sonho e da utopia http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
PT está velho e perdeu utopia, diz
Lula, que prega 'revolução' http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Istoé
Dilma diz que Lula tem direito a
fazer críticas ao governo e ao PT http://www.istoe.com.br/reportagens/4240
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http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/com-dois-vetos-dilma-rousseff-sanciona-primeira-mp-do-ajuste-fiscal.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/424128_LEVY+DIZ+QUE+NAO+NEGOCIA+REVISAO+DA+META+FISCAL?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/06/cunha-chama-de-erro-estender-ajuste-do-minimo-aposentados.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/camara-aprova-modelo-de-reajuste-do-minimo-ate-2019
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/camara-aprova-projeto-que-reduz-desoneracoes-em-sessao-tumultuada/4279354/
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/atentados-terroristas-em-tres-paises-matam-dezenas-de-pessoas.html
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2015/06/26/ataques-terroristas-na-franca-no-kuait-e-na-tunisia-matam-dezenas.htm
http://noticias.r7.com/internacional/sexta-feira-de-atentados-terroristas-deixa-o-mundo-em-estado-de-alerta-contra-radicais-islamicos-26062015
http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2015/06/26/interna_internacional,662261/comunidade-internacional-condena-barbarie-dos-atentados-jihadistas.shtml
http://www.otempo.com.br/capa/mundo/pa%C3%ADses-p%C3%B5em-a-seguran%C3%A7a-em-alerta-m%C3%A1ximo-ap%C3%B3s-ataques-desta-sexta-1.1060708
http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/terror-islamico-ataca-em-tres-paises-e-deixa-dezenas-de-mortes
http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/homem-decapitado-e-identificado-policia-prende-a-mulher-do-terrorista
http://www.istoe.com.br/reportagens/424658_ATAQUES+NA+TUNISIA+NA+FRANCA+E+NO+KUWAIT+DEIXAM+DEZENAS+DE+MORTOS?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/atentado-em-area-turistica-na-tunisia-deixa-pelo-menos-27-mortos.html
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/ataque-usina-de-gas-na-franca-mata-um-e-deixa-dois-feridos.html
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/homem-bomba-invade-mesquita-no-kuwait-e-deixa-ao-menos-25-mortos.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/justica-suica-identifica-53-possiveis-casos-de-lavagem-de-dinheiro-na-fifa.html
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/06/1643151-suica-identifica-53-transacoes-suspeitas-sobre-copas-de-2018-e-2022.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/esportes/conselheiro-diz-que-joseph-blatter-cogita-permanecer-no-comando-da-fifa-1.325198
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/autoridades-americanas-revelam-acordo-de-delacao-de-ex-dirigente-da-fifa/4258010/
http://www.istoe.com.br/reportagens/424659_BLATTER+DIZ+A+INTERLOCUTORES+QUE+SE+COLOCA+NAS+MAOS+DO+CONGRESSO+DA+FIFA+?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/06/cpi-do-carf-convoca-ex-conselheiros-do-orgao-e-empresarios-investigados.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1646604-cpi-do-carf-convoca-executivos-de-grandes-empresas-e-ex-conselheiros.shtml
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/cpi-do-carf-aprova-convocacao-de-presidentes-da-anfavea-ford-e-mitsubishi
http://www.istoe.com.br/reportagens/424082_CPI+DO+CARF+APROVA+CONVOCACAO+DE+PRESIDENTES+DE+MONTADORAS?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/lula-diz-que-pt-perdeu-parte-do-sonho-e-da-utopia-1.326897
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/pt-est%C3%A1-velho-e-perdeu-utopia-diz-lula-que-prega-revolu%C3%A7%C3%A3o-1.1058324
http://www.istoe.com.br/reportagens/424095_DILMA+DIZ+QUE+LULA+TEM+DIREITO+A+FAZER+CRITICAS+AO+GOVERNO+E+AO+PT?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage


Jornal do SBT
Dilma comenta críticas que recebeu
do ex-presidente Lula http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Dilma diz que Lula tem direito de
criticar o governo http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Veja
MP prevê pena de 151 anos para
mentor de barbárie no Piauí http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/mp-pr

Veja
Estupro, espancamento e morte: a
tarde de horror no Piauí http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/estupr

R7

PI: cinco dias antes de estupros
coletivos, suspeito tentou matar
uma mulher http://noticias.r7.com/cidades/pi-cinco-dias

Jornal Nacional

Reunião de emergência discute
plano para evitar colapso
econômico grego http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal das Dez

Governo da Grécia apresenta
proposta para chegar a acordo com
credores http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal das Dez
Atenas e credores fazem
concessões e acordo está próximo http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal das Dez

Grécia e credores não chegam a
acordo e negociações serão
retomadas no sábado http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

G1
Cristiano Araújo sofre acidente de
carro e tem quadro grave, em GO http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/

R7
Cristiano Araújo morre após
acidente de carro em Goiás http://entretenimento.r7.com/pop/cristiano-

Estado de Minas

Emocionados, familiares, fãs e
amigos de Cristiano Araújo se
despedem do cantor http://www.em.com.br/app/noticia/nacional

Hoje em Dia

Indícios apontam que cantor e
namorada estavam sem cinto, diz
polícia http://www.hojeemdia.com.br/noticias/bras

O Tempo
Cristiano Araújo será velado em
centro Oscar Niemeyer, em Goiânia http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3

G1
Corpo do cantor sertanejo Cristiano
Araújo é enterrado em Goiânia http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2

R7
Tragédia: vídeo mostra as últimas
palavras de Cristiano Araújo http://entretenimento.r7.com/hoje-em-dia/v

R7

Entenda por que Cristiano Araújo
era tão famoso para alguns e um
completo desconhecido para outros http://entretenimento.r7.com/pop/entenda-

R7
Cristiano Araújo teria ficado agitado
ao ver namorada morta na rodovia http://noticias.r7.com/cidades/fotos/cristian

Jornal Nacional

Multidão acompanha cortejo e
enterro do cantor Cristiano Araújo
em Goiás http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Record

Centenas de fãs acompanham
velório do cantor Cristiano Araújo
em Goiânia http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal das Dez

Corpos do cantor sertanejo
Cristiano Araújo e da namorada são
velados em Goiânia http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal da Alterosa

Morte de cantor sertanejo acende
alerta para risco de não usar cinto
de segurança http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

G1

Polícia indicia dois por vazamento
de imagens do corpo de Cristiano
Araújo http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2

UOL
Hospital vai investigar vazamento
de imagens de cantor http://noticias.band.uol.com.br/cidades/noti

R7

Curiosidade em ver cadáver
exposto de Cristiano Araújo é
maneira de se preparar para a
morte http://noticias.r7.com/saude/curiosidade-e

R7
Tragédia: vídeo mostra as últimas
palavras de Cristiano Araújo http://noticias.r7.com/videos/tragedia-vide

Jornal da Record

Corpo de Cristiano Araújo e da
namorada são enterrados em
Goiânia http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal da Band
Morre fundador do Clube da
Esquina http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

6) Estupro coletivo em
Castelo do Piauí

7) Grécia

8) Morte de Cristiano
Araújo

9) Morte de Fernando
Brant

http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53756/Dilma-comenta-criticas-que-recebeu-do-ex-presidente-Lula.html#.VYsVtPlViko
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/noticias/dilma-diz-que-lula-tem-direito-de-criticar-o-governo
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/mp-preve-pena-de-151-anos-para-mentor-de-barbarie-no-piaui
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/estupro-espancamento-e-morte-a-tarde-de-horror-no-piaui
http://noticias.r7.com/cidades/pi-cinco-dias-antes-de-estupros-coletivos-suspeito-tentou-matar-uma-mulher-16062015
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/reuniao-de-emergencia-discute-plano-para-evitar-colapso-economico-grego.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/governo-da-grecia-apresenta-proposta-para-chegar-a-acordo-com-credores/4268626/
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/atenas-e-credores-fazem-concessoes-e-acordo-esta-proximo/4273936/
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/grecia-e-credores-nao-chegam-a-acordo-e-negociacoes-serao-retomadas-no-sabado/4279388/
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/cristiano-araujo-sofre-acidente-de-carro-e-tem-quadro-grave-em-go.html
http://entretenimento.r7.com/pop/cristiano-araujo-morre-apos-acidente-de-carro-em-goias-24062015
http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/06/24/interna_nacional,661406/emocionados-familiares-fas-e-amigos-de-cristiano-araujo-se-despedem.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/brasil/indicios-apontam-que-cantor-e-namorada-estavam-sem-cinto-diz-policia-1.327442
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/celebridades/cristiano-ara%C3%BAjo-ser%C3%A1-velado-em-centro-oscar-niemeyer-em-goi%C3%A2nia-1.1059287
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/corpo-do-cantor-sertanejo-cristiano-araujo-e-enterrado-em-goiania.html
http://entretenimento.r7.com/hoje-em-dia/videos/tragedia-video-mostra-as-ultimas-palavras-de-cristiano-araujo-25062015
http://entretenimento.r7.com/pop/entenda-por-que-cristiano-araujo-era-tao-famoso-para-alguns-e-um-completo-desconhecido-para-outros-25062015
http://noticias.r7.com/cidades/fotos/cristiano-araujo-teria-ficado-agitado-ao-ver-namorada-morta-na-rodovia-24062015#!/foto/1
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/multidao-acompanha-cortejo-e-enterro-do-cantor-cristiano-araujo-em-goias.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/centenas-de-fas-acompanham-velorio-do-cantor-cristiano-araujo-em-goiania-24062015
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/corpos-do-cantor-sertanejo-cristiano-araujo-e-da-namorada-sao-velados-em-goiania/4276712/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/06/25/noticia-ja-1edicao,136790/morte-de-cantor-sertanejo-acende-alerta-para-risco-de-nao-usar-cinto-d.shtml
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/policia-indicia-tres-por-vazamento-de-imagens-do-corpo-de-cristiano-araujo.html
http://noticias.band.uol.com.br/cidades/noticia/100000758326/hospital-vai-investigar-vazamento-de-fotos-de-cristiano-araujo-.html
http://noticias.r7.com/saude/curiosidade-em-ver-cadaver-exposto-de-cristiano-araujo-e-maneira-de-se-preparar-para-a-morte-26062015
http://noticias.r7.com/videos/tragedia-video-mostra-as-ultimas-palavras-de-cristiano-araujo/idmedia/558c00ca0cf2920f78ea77ad.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/corpo-de-cristiano-araujo-e-da-namorada-sao-enterrados-em-goiania-26062015
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/13/15505543-morre-fundador-do-clube-da-esquina.html


Jornal da Record

Familiares e amigos se despedem
de Fernando Brant em Belo
Horizonte (MG) http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal do SBT
Corpo do músico Fernando Brant é
enterrado em Belo Horizonte http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Jornal da Alterosa
Fãs e famosos se despedem de
Fernando Brant http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Jornal Nacional

Mudança na regra da
aposentadoria é inviável, diz
ministro da Previdência http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal das Dez

Em reunião no Planalto, ministros
discutem o fim do fator
previdenciário http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal do SBT
Ministro diz que mudança na regra
da aposentadoria é inviável http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

R7

Proposta para nova aposentadoria
ajuda trabalhador agora, mas
prejudica filhos e netos http://noticias.r7.com/economia/proposta-p

Jornal do SBT
Dilma decide hoje se veta mudança
na regra da aposentadoria http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Veja
Previdência: com ou sem o fator, a
conta não fecha http://veja.abril.com.br/noticia/economia/pr

Jornal Nacional

Entra em vigor MP que cria
alternativa para cálculo de
aposentadorias http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal Nacional
Jornal Nacional explica nova forma
de cálculo da aposentadoria http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal Nacional
Congresso tem 120 dias para votar
MP com regras para aposentadoria http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal do SBT
Governo veta proposta que muda
regras para aposentadoria http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Governo veta opção ao fator
previdenciário http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Estado de Minas
Nova fórmula de aposentadoria é
solução momentânea, diz Gabas http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia
Renan sinaliza que Congresso fará
mudanças na MP da Previdência http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

G1
CALCULADORA DA
APOSENTADORIA http://especiais.g1.globo.com/economia/20

UOL

Câmara passou do limite com
correção maior da aposentadoria,
diz Cunha http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

Veja

Câmara passou do limite, avalia
Cunha sobre reajuste para
aposentados http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/camar

Istoé

Aprovação da emenda que vincula
salário mínimo à Previdência foi um
erro, diz Cunha http://www.istoe.com.br/reportagens/4244

UOL

PF mira governador de Minas em
operação que apura desvios para o
PT http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

Jornal Nacional
STJ autoriza abertura de inquérito
contra governador de Minas Gerais http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

MGTV

Polícia Federal cumpre mandados
da 'Operação Acrônimo' em Belo
Horizonte http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Hoje em Dia

Sócio de Bené pagou hospedagem
em resort de luxo para Pimentel e
primeira dama http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

Veja
PF faz buscas em escritório usado
pelo governador de MG http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/pf-faz-

Istoé

PF deflagra segunda fase de
operação que investiga governador
de Minas Gerais http://www.istoe.com.br/reportagens/4244

Época
Mulher de Fernando Pimentel
recebeu cerca de R$ 4 milhões http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

Época

Bené pagou despesas de resort de
luxo para Pimentel e mulher na
Bahia http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

10) Mudança na
aposentadoria

11) Operação
Acrônimo -

Investigação contra
Pimentel

http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/familiares-e-amigos-se-despedem-de-fernando-brant-em-belo-horizonte-mg-13062015
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53513/Corpo-do-musico-Fernando-Brant-e-enterrado-em-Belo-Horizonte.html#.VX82oflViko
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/06/15/noticia-ja-1edicao,136410/fas-e-famosos-se-despedem-de-fernando-brant.shtml
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/mudanca-na-regra-da-aposentadoria-e-inviavel-diz-ministro-da-previdencia.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/em-reuniao-no-planalto-ministros-discutem-o-fim-do-fator-previdenciario/4252452/
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53556/Ministro-diz-que-mudanca-na-regra-da-aposentadoria-e-inviavel.html
http://noticias.r7.com/economia/proposta-para-nova-aposentadoria-ajuda-trabalhador-agora-mas-prejudica-filhos-e-netos-17062015
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53581/Dilma-decide-hoje-se-veta-mudanca-na-regra-da-aposentadoria.html#.VYHp0flViko
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/previdencia-com-ou-sem-o-fator-a-conta-nao-fecha
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/mp-que-cria-alternativa-para-calculo-de-aposentadorias-entra-em-vigor.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/jornal-nacional-explica-nova-forma-de-calculo-da-aposentadoria.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/congresso-tem-120-dias-para-votar-mp-com-regras-para-aposentadoria.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53616/Governo-veta-proposta-que-muda-regras-para-aposentadoria.html#.VYM8b_lViko
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/governo-veta-opcao-ao-fator-previdenciario
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/06/18/interna_politica,659521/nova-formula-de-aposentadoria-e-solucao-momentanea-diz-gabas.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/renan-sinaliza-que-congresso-fara-mudancas-na-mp-da-previdencia-1.325926
http://especiais.g1.globo.com/economia/2015/calculadora-de-aposentadoria/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1647587-camara-passa-do-limite-com-correcao-maior-da-aposentadoria-diz-cunha.shtml
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/camara-passou-do-limite-diz-cunha-sobre-reajuste-para-aposentados
http://www.istoe.com.br/reportagens/424466_APROVACAO+DA+EMENDA+QUE+VINCULA+SALARIO+MINIMO+A+PREVIDENCIA+FOI+UM+ERRO+DIZ+CUNHA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1647602-pf-pediu-ao-stj-para-fazer-buscas-na-residencia-oficial-do-governador-de-mg.shtml
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/stj-autoriza-abertura-de-inquerito-contra-governador-de-minas-gerais.html
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/policia-federal-cumpre-mandados-da-operacao-acronimo-em-belo-horizonte/4277693/
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/socio-de-bene-pagou-hospedagem-em-resort-de-luxo-para-pimentel-e-primeira-dama-1.327694
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/pf-faz-buscas-em-escritorio-usado-pelo-governador-de-mg
http://www.istoe.com.br/reportagens/424431_PF+DEFLAGRA+SEGUNDA+FASE+DE+OPERACAO+QUE+INVESTIGA+GOVERNADOR+DE+MINAS+GERAIS?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/06/mulher-de-fernando-pimentel-recebeu-cerca-de-r-4-milhoes.html
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/06/bene-pagou-despesas-de-resort-de-luxo-para-pimentel-e-mulher-na-bahia.html


MGTV

STJ autoriza abertura de inquérito
para investigar governador de
Minas Gerais http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa
Pimentel acusa Polícia Federal de
fazer ´show´ http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Hoje em Dia

PF suspeita que verbas do BNDES
beneficiaram Pimentel quando ele
era ministro http://www.hojeemdia.com.br/noticias/pf-s

Jornal das Dez

Executivo de empresa investigada
na Lava-Jato preta depoimento à
CPI http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Época
Itamaraty torna sigilosos
documentos que citam Odebrecht http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

UOL

Odebrecht classifica prisões de
executivos como afronta ao Estado
de Direito http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/a

Veja

Por formação de cartel, Odebrecht
pode receber multa de R$ 1,4
bilhão http://veja.abril.com.br/noticia/economia/p

Istoé

Operação Lava Jato influencia
entrada de investimentos no país,
avalia BC http://www.istoe.com.br/reportagens/4239

Época

PF indiciará executivos da
Odebrecht e Andrade Gutierrez, diz
delegado http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

R7
Corrupção na Petrobras é fruto do
jeitinho brasileiro, diz Janot http://noticias.r7.com/brasil/corrupcao-na-p

UOL

Executivos da Odebrecht devem
seguir defesa da empreiteira e
evitar delação http://painel.blogfolha.uol.com.br/2015/06/

Estado de Minas

Preso na Lava-Jato, presidente da
Odebrecht determina destruição de
e-mail http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia
Preso, presidente da Odebrecht
determina destruição de e-mail http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo

PF apreende bilhete em que
Marcelo Odebrecht pedia
destruição de email http://www.otempo.com.br/capa/brasil/pf-a

Veja
Delator envolve executivo ligado a
Lula, e juiz prorroga prisão http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/delato

Jornal da Record

Advogados do presidente da
Odebrecht entram com pedido de
habeas corpus http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

UOL
Projeções erradas levaram governo
a manobras fiscais http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

Veja
Governo pode ter de pagar R$ 24 bi
para corrigir manobras ficais http://veja.abril.com.br/noticia/economia/g

Estado de Minas
TCU convocará Dilma para explicar
'pedaladas fiscais' http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Estado de Minas

Eduardo Cunha defende que
Congresso analise contas do
governo http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia
Dilma terá que explicar no TCU 13
irregularidades nas contas de 2014 http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
Dilma terá que explicar no TCU 13
irregularidades nas contas de 2014 http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Veja
TCU pode adiar votação de contas
de Dilma http://veja.abril.com.br/noticia/economia/tc

Jornal da Record

TCU pede explicações para
presidente Dilma sobre gastos em
2014 http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal do SBT
TCU dá prazo para Dilma Rousseff
explicar as contas do governo http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
TCU dá 30 dias para governo
explicar as contas http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez

TCU adia julgamento das contas do
governo e Dilma terá 30 dias para
dar explicações http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Veja
Pedaladas' continuam a todo vapor
no governo Dilma http://veja.abril.com.br/noticia/economia/g

12) Operação Lava
Jato

13) "Pedaladas"
fiscais

http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/stj-autoriza-abertura-de-inquerito-para-investigar-governador-de-minas-gerais/4280771/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/06/26/noticia-ja-1edicao,136825/pimentel-acusa-policia-federal-de-fazer-show.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/pf-suspeita-que-verbas-do-bndes-beneficiaram-pimentel-quando-ele-era-ministro-1.327876
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/executivo-de-empresa-investigada-na-lava-jato-preta-depoimento-a-cpi/4258008/
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/06/itamaraty-torna-sigilosos-documentos-que-citam-odebrecht.html
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/06/22/em-comunicado-odebrecht-nega-ter-participado-de-cartel-na-petrobras.htm
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/por-formacao-de-cartel-odebrech-pode-receber-multa-de-14-bilhao-de-reais
http://www.istoe.com.br/reportagens/423903_OPERACAO+LAVA+JATO+INFLUENCIA+ENTRADA+DE+INVESTIMENTOS+NO+PAIS+AVALIA+BC?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/pf-indiciara-executivos-da-odebrecht-e-andrade-gutierrez-diz-delegado.html
http://noticias.r7.com/brasil/corrupcao-na-petrobras-e-fruto-do-jeitinho-brasileiro-diz-janot-23062015
http://painel.blogfolha.uol.com.br/2015/06/24/executivos-da-odebrecht-devem-seguir-defesa-da-empreiteira-e-evitar-delacao/
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/06/24/interna_politica,661380/preso-na-lava-jato-presidente-da-odebrecht-determina-destruicao-de-e.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/preso-presidente-da-odebrecht-determina-destruic-o-de-e-mail-1.327410
http://www.otempo.com.br/capa/brasil/pf-apreende-bilhete-em-que-marcelo-odebrecht-pedia-destrui%C3%A7%C3%A3o-de-email-1.1059316
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/delator-envolve-executivo-ligado-a-lula-e-sergio-moro-prorroga-prisao
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/advogados-do-presidente-da-odebrecht-entram-com-pedido-de-habeas-corpus-26062015
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1642564-projecoes-erradas-levaram-governo-a-manobras-fiscais.shtml
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/governo-pode-ter-de-pagar-r-24-bi-para-corrigir-manobras-ficais
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/06/17/interna_politica,659126/tcu-convocara-dilma-para-explicar-pedaladas-fiscais.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/06/17/interna_politica,659214/eduardo-cunha-defende-que-congresso-analise-contas-do-governo.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/dilma-tera-que-explicar-no-tcu-13-irregularidades-nas-contas-de-2014-1.325755
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/dilma-ter%C3%A1-que-explicar-no-tcu-13-irregularidades-nas-contas-de-2014-1.1056280
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/tcu-pode-adiar-votacao
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/tcu-pede-explicacoes-para-presidente-dilma-sobre-gastos-em-2014-17062015
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53617/TCU-da-prazo-para-Dilma-Rousseff-explicar-as-contas-do-governo.html#.VYM8dvlViko
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/tcu-da-30-dias-para-governo-explicar-as-contas
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/tcu-adia-julgamento-das-contas-do-governo-e-dilma-tera-30-dias-para-dar-explicacoes/4260606/
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/governo-dilma-continua


Estado de Minas
Tribunal nega pedido de habeas
corpus a favor de Lula http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

O Tempo
Justiça nega habeas corpus de
consultor para evitar prisão de Lula http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Istoé

Justiça do Paraná recebe pedido de
Habeas Corpus preventivo para
Lula http://www.istoe.com.br/reportagens/4244

RedeTV News
Justiça nega habeas corpus
preventivo para Lula http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Hoje em Dia
Queda de helicóptero em Ouro
Preto deixa três mortos http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/q

O Tempo
Helicóptero cai em zona rural de
Ouro Preto e deixa três mortos http://www.otempo.com.br/cidades/helic%

MGTV

Três pessoas morrem após queda
de helicóptero em distrito de Ouro
Preto, em Minas Gerais http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Estado de Minas

Corpos de vítimas de tragédia com
helicóptero em MG são resgatados
quase 24 horas após queda http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia

Corpos de vítimas de queda de
helicóptero são levados para IML
de Ouro Preto http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/c

O Tempo
Corpos das vítimas são retirados de
local do acidente http://www.otempo.com.br/cidades/corpos-

G1
Vendas do comércio recuam 0,4%
em abril, diz IBGE http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

Jornal Nacional

Vendas caem 3,5% e comércio tem
pior mês de abril dos últimos 12
anos http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Veja
Vendas no varejo caem 0,4% em
abril, diz IBGE http://veja.abril.com.br/noticia/economia/ve

Jornal Nacional
Comércio é o setor que mais
demitiu em 2015 no Brasil http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

RedeTV News
Maioridade Penal: ilusão arrasta
adolescentes para o crime http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

RedeTV News
Famílias de vítimas opinam sobre
maioridade penal http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

O Tempo

Comissão analisa redução da
maioridade penal de 18 para 16
anos http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

RedeTV News
Maioridade penal: menor infrator,
adulto recuperado http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Estado de Minas

Pesquisa motra que 87% são a
favor da redução da maioridade
penal no Brasil http://www.em.com.br/app/noticia/nacional

Época

Nove em cada dez defendem
redução da maioridade penal, diz
Datafolha http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

CartaCapital
“Reduzir maioridade penal pode
agravar a violência" http://www.cartacapital.com.br/blogs/carta

Istoé A confusa reforma política http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/

CartaCapital

O financiamento privado de
campanha nas mãos do Supremo,
de novo http://www.cartacapital.com.br/politica/o-fi

Estado de Minas

Deputados aprovam emenda que
estabelece voto impresso e outros
temas da reforma política http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

O Tempo
Câmara retoma votação da reforma
política e da desoneração http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Jornal das Dez
Câmara volta a analisar propostas
de reforma política http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

MGTV

Moradores de ocupações, MP e
deputados se reúnem para
buscarem desocupação pacífica em
BH http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Estado de Minas

Após reunião, reintegração de
posse das ocupações do Isidoro é
suspensa http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

O Tempo
Reintegração de posse na mata do
Isidoro é suspensa por 15 dias http://www.otempo.com.br/cidades/reinteg

14) Pedido de habeas
corpus preventivo

para Lula

15) Queda de
helicóptero em Ouro

Preto

16) Queda nas vendas
do comércio

17) Redução da
maioridade penal

18) Reforma Política

19) Reintegração de
posse na ocupação

Isidoro

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/06/25/interna_politica,661775/tribunal-nega-pedido-de-habeas-corpus-a-favor-de-lula.shtml
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/justi%C3%A7a-nega-habeas-corpus-de-consultor-para-evitar-pris%C3%A3o-de-lula-1.1059900
http://www.istoe.com.br/reportagens/424452_JUSTICA+DO+PARANA+RECEBE+PEDIDO+DE+HABEAS+CORPUS+PREVENTIVO+PARA+LULA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/justica-nega-habeas-corpus-preventivo-para-lula
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/queda-de-helicoptero-em-ouro-preto-deixa-tres-mortos-1.325534
http://www.otempo.com.br/cidades/helic%C3%B3ptero-cai-em-zona-rural-de-ouro-preto-e-deixa-tr%C3%AAs-mortos-1.1055895
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/tres-pessoas-morrem-apos-queda-de-helicoptero-em-distrito-de-ouro-preto-em-minas-gerais/4258990/
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/17/interna_gerais,659212/corpos-de-vitimas-de-tragedia-com-helicoptero-em-mg-sao-resgatados-qua.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/corpos-de-vitimas-de-queda-de-helicoptero-s-o-levados-para-iml-de-ouro-preto-1.325720
http://www.otempo.com.br/cidades/corpos-das-v%C3%ADtimas-s%C3%A3o-retirados-de-local-do-acidente-1.1056223
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/vendas-do-comercio-recuam-04-em-abril-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/vendas-caem-35-e-comercio-tem-pior-mes-de-abril-dos-ultimos-12-anos.html
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/vendas-no-varejo-caem-04-em-abril-diz-ibge
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/comercio-e-o-setor-que-mais-demitiu-em-2015-no-brasil.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/exclusivo/maioridade-penal-ilusao-arrasta-adolescentes-para-o-crime
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/exclusivo/familias-de-vitimas-opinam-sobre-maioridade-penal
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/comiss%C3%A3o-analisa-redu%C3%A7%C3%A3o-da-maioridade-penal-de-18-para-16-anos-1.1056296
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/seguranca/maioridade-penal-menor-infrator-adulto-recuperado
http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2015/06/22/interna_nacional,660723/87-e-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal-no-brasil-diz-datafolha.shtml
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/nove-em-cada-dez-defendem-reducao-da-maioridade-penal-diz-datafolha.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/cartas-da-esplanada/201creduzir-maioridade-nao-e-solucao-ao-contrario-pode-agravar-a-violencia-1439.html
http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/1
http://www.cartacapital.com.br/politica/o-financiamento-privado-de-campanha-de-volta-ao-stf-2494.html
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/06/16/interna_politica,658948/deputados-aprovam-emenda-que-reune-diversos-temas-da-reforma-politica.shtml
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/c%C3%A2mara-retoma-vota%C3%A7%C3%A3o-da-reforma-pol%C3%ADtica-e-da-desonera%C3%A7%C3%A3o-1.1055840
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/camara-volta-a-analisar-propostas-de-reforma-politica/4258009/
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/moradores-de-ocupacoes-mp-e-deputados-se-reunem-para-buscarem-desocupacao-pacifica-em-bh/4269540/
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/22/interna_gerais,660745/apos-reuniao-reintegracao-de-posse-da-granja-werneck-e-suspensa.shtml
http://www.otempo.com.br/cidades/reintegra%C3%A7%C3%A3o-de-posse-na-mata-do-isidoro-%C3%A9-suspensa-por-15-dias-1.1058291


G1
Suprema Corte dos EUA aprova o
casamento gay em todo país http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06

Jornal da Band
Suprema corte dos EUA aprova
casamento homossexual http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Hoje em Dia
Facebook cria perfil 'arco-íris' para
apoiar o casamento gay nos EUA http://www.hojeemdia.com.br/noticias/mun

O Tempo
Suprema Corte dos EUA reconhece
legalidade do casamento gay http://www.otempo.com.br/capa/mundo/su

Istoé

Suprema Corte dos EUA reconhece
legalidade do casamento gay em
nível nacional http://www.istoe.com.br/reportagens/4247

CartaCapital
Suprema Corte dos EUA reconhece
legalidade do casamento gay http://www.cartacapital.com.br/internacion

Estado de Minas
Senadores brasileiros são
recebidos a pedradas na Venezuela http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia
Dilma convoca chanceler para
esclarecer episódio na Venezuela http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
Dilma convoca chanceler para
esclarecer episódio na Venezuela http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

20) Suprema Corte dos
EUA aprova

casamento igualitário
em todo o país

21) Visita de
senadores à
Venezuela

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/suprema-corte-dos-eua-aprova-o-casamento-gay-nacionalmente.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/26/15519563-suprema-corte-dos-eua-aprova-casamento-homossexual.html
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/mundo/facebook-cria-perfil-arco-iris-para-apoiar-o-casamento-gay-nos-eua-1.327937
http://www.otempo.com.br/capa/mundo/suprema-corte-dos-eua-reconhece-legalidade-do-casamento-gay-1.1060523
http://www.istoe.com.br/reportagens/424705_SUPREMA+CORTE+DOS+EUA+RECONHECE+LEGALIDADE+DO+CASAMENTO+GAY+EM+NIVEL+NACIONAL?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.cartacapital.com.br/internacional/suprema-corte-dos-eua-reconhece-legalidade-do-casamento-gay-2484.html
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/06/18/interna_politica,659635/senadores-brasileiros-sao-recebidos-a-pedradas-na-venezuela.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/dilma-convoca-chanceler-para-esclarecer-episodio-na-venezuela-1.325990
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/dilma-convoca-chanceler-para-esclarecer-epis%C3%B3dio-na-venezuela-1.1056744

