
     Boletim de Notícias – Brasil - 02/06/2021
               www.labdadosbrasil.com

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-02
Título: Gaspari alerta: Bolsonaro está instaurando a anarquia militar no Brasil
Descrição: "Cenas como as da ação da PM no Recife no último domingo são um aviso
de que a anarquia pode vir de baixo. Os disparos de balas de borracha contra 
manifestantes foram uma clara provocação anárquica, porém deliberada. Hoje esses
personagens existem e são um fator relevante na desordem política e 
administrativa existente no país. A anarquia militar de Bolsonaro é nova, e 
pior", pontua.
Url : https://www.brasil247.com/midia/gaspari-alerta-bolsonaro-esta-instaurando-
a-anarquia-militar-no-brasil

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-01 00:00:00
Título: A anarquia militar de Bolsonaro
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a necessidade de punição 
do general Eduardo Pazuello dizendo que é preciso \evitar que a anarquia se 
instaure dentro das Forças
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/06/a-anarquia-militar-de-bolsonaro.shtml

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil tem 2.408 novas mortes por covid-19
Descrição: País supera os 465 mil óbitos ligados ao coronavírus. Autoridades 
confirmam ainda 79 mil casos da doença, e total de infectados vai a 16,6 
milhões.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-tem-2-408-novas-mortes-por-covid-19/a-
57750805?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-01 23:19:51
Título: Copa América: jogos ocorrerão em locais com mais de 85% de ocupação de 
UTIs
Descrição: Evento será realizado no Brasil após Argentina recusá-lo por causa de
agravamento da pandemia. Governo confirmou que torneio será realizado no país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57310987

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 15:40:29
Título: José Trajano: “Copa América é pra desviar o foco do governo Bolsonaro 
que está sob pressão”
Descrição: Ele lembrou ainda que os direitos de transmissão da Copa América são 
do SBT, cujo dono, Sílvio Santos, é sogro do atual ministro das Comunicações, 
Fábio Faria
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/jose-trajano-copa-america-e-pra-
desviar-o-foco-do-governo-bolsonaro-que-esta-sob-pressao/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-02 08:56:22
Título: Em meio à exportação recorde de alimentos, seca e pandemia agravam fome 
no campo
Descrição: Para especialistas, agronegócio não tem a alimentação dos brasileiros
como prioridade
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57296843

Fonte: Poder360
Título: Johnson & Johnson deve pagar US$ 2,1 bilhões por vender talco com 
amianto
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Descrição: Decisão é da Suprema Corte dos EUAEmpresa nega presenta da 
substânciaAmianto apontado como cancerígeno
Url :https://www.poder360.com.br/economia/johnson-johnson-deve-pagar-us-21-
bilhoes-por-vender-talco-com-amianto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-01 12:43:40
Título: Nise Yamaguchi faz parte de grupo de médicos pró-cloroquina que recebeu 
verba federal
Descrição: Custo total com viagens de convidados da secretária Mayra Pinheiro 
para o Dia do Cuidado Precoce chegou a R$ 11,2 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/01/nise-yamaguchi-faz-parte-de-
grupo-de-medicos-pro-cloroquina-que-recebeu-verba-federal
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-02
Título: Aos risos, Bolsonaro comete novo crime, agride apresentadora da CNN e a 
chama de "quadrúpede"
Descrição: Em mais uma quebra de decoro, Jair Bolsonaro cometeu novo crime de 
responsabilidade e insultou a jornalista da CNN, Daniela Lima
Url : https://www.brasil247.com/midia/aos-risos-bolsonaro-comete-novo-crime-
agride-apresentadora-da-cnn-e-a-chama-de-quadrupede

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-06-01 11:59:08
Título: JBS USA, importante productor de carne, se tambalea por un 'ataque 
organizado de ciberseguridad'
Descrição: JBS USA, la subsidiaria estadounidense de uno de los productores de 
carne más grandes del mundo, dijo que era el objetivo de un \ ataque organizado 
de ciberseguridad \ que interrumpió sus operaciones en Estados Unidos y en el 
extranjero. En un comunicado del lunes, la compañía dijo que se determinó 
durante el fin de semana que sufrió un ciberataque ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/jun/1/jbs-usa-major-meat-
producer-reeling-from-organized/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-01 16:01:38
Título: Pazuello ganha cargo no governo Bolsonaro com salário de mais de R$ 16 
mil
Descrição: General da ativa e ex-ministro agora é funcionário da Secretaria 
Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/01/pazuello-ganha-cargo-no-governo-
bolsonaro-com-salario-de-mais-de-r-16-mil

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-01
Título: Patrice Lumumba: Pan-africanismo e a independência do Congo
Descrição: Em 2 de julho de 1925 em Onalua, localizado em Katako-Kombe, uma 
região empobrecida do então chamado Congo Belga, nasceu Patrice Émery Lumumba, 
um herói nacional congolês que através de uma árdua luta política e civil deu a 
independência à sua pátria. na forma de propriedade privada para Leopoldo II e a
coroa belga que, por meio da Associação Internacional do Congo para o ano de 
1884-1885 na conferência de Berlim, impôs suas forças coloniais ao país 
africano.
Url : https://semanariovoz.com/patrice-lumumba-el-panafricanismo-y-la-
independencia-del-congo/

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-06-01
Título: Chacina do Jacarezinho: Comissão Arns denuncia na ONU violações de 
direitos humanos
Descrição: A Comissão Arns entrou com uma ação na ONU nesta terça-feira (01/06) 
denunciando violações graves de direitos humanos na operação que deixou pelo 
menos 28 mortos na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em maio. O 
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“apelo urgente” foi apresentado a quatro relatorias da Organização das Nações 
Unidas. Ele tem como objetivo “denunciar à comunidade internacional as 
arbitrariedades cometidas durante a operação Exceptis, das polícias Civil e 
Militar do Rio de Janeiro, que culminou na chacina”.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/69966/chacina-do-
jacarezinho-comissao-arns-denuncia-na-onu-violacoes-de-direitos-humanos

Fonte: MST
Data: 2021-06-01
Título: 29M e os próximos desafios pelo Fora Bolsonaro
Descrição: As manifestações do último sábado (29/5) pela vacina para todas e 
todos e pelo Fora Bolsonaro mobilizaram pessoas em 14 países. No Brasil, cerca 
de 420 mil pessoas em 213 cidades de todas as grandes regiões foram às ruas pelo
impeachment do presidente Bolsonaro, marcando protestos massivos em todas as 
capitais do país e no Distrito Federal. “Foi o movimento popular, o movimento 
sindical, os partidos, mas também uma parcela significativa da sociedade que não
tem vinculação orgânica com movimentos ou entidades, essas pessoas foram também,
voluntariamente, atendendo ao chamado”, afirma Débora Nunes, da coordenação 
Nacional do MST.
Url : https://mst.org.br/2021/06/01/29m-e-os-proximos-desafios-pelo-fora-
bolsonaro/

Fonte: CUT
Data: 2021-06-01
Título: Má gestão do governo federal pode provocar racionamento e tarifaço nas 
contas de luz
Descrição: Além da bandeira vermelha que aumenta o valor das contas de luz, 
governo diz que seca pode provocar racionamento de energia. Engenheiro da 
Eletrobras diz que culpa é da má gestão desde o golpe de 2016.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ma-gestao-do-governo-federal-pode-
provocar-racionamento-e-tarifaco-nas-contas-de-1684

Fonte: Poder360
Título: Com fim de veto, governo deve repassar R$ 3,5 bi para internet nas 
escolas
Descrição: Professores e alunos contempladosDas redes estaduais e municipais
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/com-fim-de-veto-governo-deve-
repassar-r-35-bi-para-internet-nas-escolas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 01:06:13
Título: Paulo Câmara confirma exoneração de comandante da PM de Pernambuco
Descrição: O governador disse que, para tomar posição, analisou \
incessantemente\ imagens, relatos e vídeos da repressão contra os atos de 
sábado, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-camara-confirma-exoneracao-de-
comandante-da-pm-de-pernambuco/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 12:21:06
Título: PM que prendeu dirigente do PT por faixa “Fora Bolsonaro Genocida” é 
afastado
Descrição: Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policial responderá a 
inquérito e procedimento disciplinar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-que-prendeu-dirigente-do-pt-por-
faixa-fora-bolsonaro-genocida-e-afastado/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-01 17:17:24
Título: Lewandowski, no ataque, pede informações a Bolsonaro sobre a Copa 
América no Brasil
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, 
determinou que Bolsonaro se pronuncie sobre por que quer fazer a Copa América no
Brasil. O 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/lewandowski-no-ataque-pede-
informacoes-a-bolsonaro-sobre-a-copa-america-no-brasil/

Fonte: Vatican News - Español
Título: Bispos da Colômbia em face do conflito social: \ O diálogo é possível e 
urgente \
Descrição: \ O diálogo, embora difícil, é a única forma humana de resolver os 
conflitos e seu fruto mais valioso é a paz \, escrevem os bispos colombianos 
através de um comunicado publicado no contexto dos atuais conflitos sociais que 
o país por causa da reforma tributária proposta pelo Governo. Os prelados 
destacam que a construção do diálogo \ não é uma utopia, mas algo possível e 
urgente \.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-06/obispos-colombia-
conflicto-social-urge-el-dialogo.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-01 12:04:39
Título: Combate à desigualdade passa por retomada de políticas públicas, defende
especialista
Descrição: Aumento da desigualdade, fome e pobreza foram abordados por Paola 
Carvalho, diretora da Rede Brasileira de Renda Básica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/01/combate-a-desigualdade-passa-
por-retomada-de-politicas-publicas-defende-especialista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-01 11:26:16
Título: Atos de 29 de maio abrem novo ciclo de lutas democráticas, avaliam 
cientistas sociais
Descrição: Sociólogos Juarez Guimarães, Eliara Santana e Leonardo Avritzer 
analisam os impactos dos atos “Fora Bolsonaro”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/01/atos-de-29-de-maio-abrem-novo-
ciclo-de-lutas-democraticas-avaliam-cientistas-sociais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-01 10:59:25
Título: Artigo | Graças a Bolsonaro, Caboclo e Conmebol, a Copa América será um 
ato político
Descrição: Vinda da Copa América oferece naturalmente duas datas para 
manifestações, a abertura e encerramento do torneio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/01/artigo-gracas-a-bolsonaro-
caboclo-e-conmebol-a-copa-america-sera-um-ato-politico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-01 10:27:27
Título: Despejo pode desabrigar quase 700 famílias em Campos, no interior do Rio
de Janeiro
Descrição: Núcleo jurídico popular tenta conciliação para ganhar tempo e 
encaminhar moradores para programas de habitação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/01/despejo-pode-desabrigar-quase-
700-familias-em-campos-no-interior-do-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-01 10:13:11
Título: O que o “orçamento paralelo” de Bolsonaro tem a ver com Pernambuco?
Descrição: Esquema de orçamento secreto tem sido apelidado de “tratoraço”, em 
alusão aos tratores, e de “bolsolão”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/01/o-que-o-orcamento-secreto-de-
bolsonaro-tem-a-ver-com-pernambuco
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-01 12:05:51
Título: Vem aí novas manifestações no dia 12 de junho pelo Fora Bolsonaro
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Descrição: Os movimentos progressistas e partidos de esquerda estão planejando 
voltar às ruas no próximo dia 12 de junho (#12Jun), Dia dos Namorados, em nova 
manifestação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/vem-ai-novas-manifestacoes-no-dia-
12-de-junho-pelo-fora-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-01 00:02:54
Título: Pedágio: MPF investiga suspeita de corrupção no governo Ratinho Junior a
pedido da deputada Mabel Canto
Descrição: Governo Ratinho Junior tem uma mulher como um dos principais 
oposicionistas no PR Mabel denuncia e MPF vai investigar ato do Controlador 
Geral do Estado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/pedagio-mpf-investiga-suspeita-de-
corrupcao-no-governo-ratinho-junior-a-pedido-da-deputada-mabel-canto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 23:28:38
Título: Bolsonaro sobre auxílio emergencial: “quem quer mais é só ir no banco e 
fazer empréstimo”, assista vídeo
Descrição: Presidente gastou R$2,3 milhões em suas férias e come picanha de 
R$1.800 o quilo, mas debocha de quem acha pouco o valor de R$250 do auxílio 
emergencial, que acaba em julho
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/bolsonaro-sobre-auxilio-emergencial-
quem-quer-mais-e-so-ir-no-banco-e-fazer-emprestimo-assista-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 22:05:12
Título: A realidade paralela da psy op militar: a bomba semiótica ‘Operação 
Pícaro’ – Por Wilson Ferreira
Descrição: A eficiência de uma bomba semiótica está na sua capacidade de ligar 
Narrativa e Imaginário – a Narrativa dos governadores imporem o totalitarismo 
através de medidas restritivas na pandemia, com o Imaginário do “presidente 
Mito”
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-realidade-paralela-da-psy-op-militar-a-
bomba-semiotica-operacao-picaro-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 21:53:03
Título: Após pressão, Doria diz que SP não vai sediar jogos da Copa América
Descrição: Com a decisão, tomada após a péssima repercussão de que o estado 
poderia estar aberto ao torneio, São Paulo se une a Bahia, Rio Grande do Norte e
Pernambuco, que também vetaram o evento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-pressao-doria-diz-que-sp-nao-vai-
sediar-jogos-da-copa-america/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 19:40:46
Título: O Exército no fio da navalha – Por Chico Alencar
Descrição: Ao comandante do Exército, general Paulo Sérgio cabem duas 
possibilidades: A primeira, punir Pazuello, como exige o regulamento militar. A 
outra, passar a mão em sua cabeça, como pede o capitão-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-exercito-no-fio-da-navalha-por-chico-
alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 19:23:06
Título: Combater o racismo é lei no Rio de Janeiro – Por Mônica Francisco
Descrição: Que seja a sexta o dia para quem quiser vestir branco. Que seja o 
domingo o dia de cultos e missas. Que haja giras e círculos de oração. Que haja 
fios de contas nos pescoços de uns e crucifixos nas mãos de outros. Mas, que 
nunca, jamais, haja sangue ou fogo
Url :https://revistaforum.com.br/debates/combater-o-racismo-e-lei-no-rio-de-
janeiro-por-monica-francisco/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 16:43:19
Título: Copa América: no Twitter, 83% rejeitam realização do evento no Brasil
Descrição: Manifestação contrária se deu horas após o governo federa revelar que
está negociando a realização do evento no país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/copa-america-no-twitter-83-rejeitam-
realizacao-do-evento-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 14:57:52
Título: STF cobra explicações de Bolsonaro sobre realização de Copa América no 
Brasil
Descrição: O ofício de Lewandowski foi provocado por ação protocolada pelo PT 
contra a organização do evento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-cobra-explicacoes-de-bolsonaro-
sobre-realizacao-de-copa-america-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 14:40:25
Título: Nise Yamaguchi mente e Omar Aziz se irrita: “Não acreditem nela, tem que
vacinar”
Descrição: Diante das contradições e mentiras, o senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) pediu o fim da sessão e convocação de Nise Yamaguchi - para que 
ela possa ser presa, caso minta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nise-yamaguchi-mente-e-omar-aziz-se-
irrita-nao-acreditem-nela-tem-que-vacinar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 14:24:14
Título: Bolsonaro diz que vai ter Copa América no Brasil e ameaça concessão da 
Globo novamente, veja vídeo
Descrição: O presidente falou que que há um movimento da Globo contrário à 
realização do evento no país porque o direito de transmissão é do SBT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-vai-ter-copa-
america-no-brasil-e-ameaca-concessao-da-globo-novamente-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 12:16:30
Título: Membros do Patriota vão ao STF contestar filiação do clã Bolsonaro: “Foi
um assalto ao partido”
Descrição: Ala do partido acusa o presidente, Adilson Barroso, de atitude 
antidemocrática para filiar o clã Bolsonaro. Vice-presidente do Patriota já 
teria feito convite ao apresentador da Band, José Luiz Datena, para ser 
candidato à presidência em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/membros-do-patriota-vao-ao-stf-
contestar-filiacao-de-cla-bolsonaro-foi-um-assalto-ao-partido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 11:59:55
Título: Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar são proibidos pela PF de deixar o país
Descrição: O casal é investigado pelo MPRJ por suposta participação no esquema 
de \rachadinha\ no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele ainda era deputado 
estadual
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fabricio-queiroz-e-marcia-aguiar-sao-
proibidos-pela-pf-de-deixar-o-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 11:59:47
Título: Justiça obriga Globo reconhecer vínculo trabalhista com Hugo Carvana, 
que morreu em 2014 de câncer no pulmão
Descrição: Herdeiros do ator também conseguiram indenização por causa 
cancelamento do plano de saúde pela emissora durante o tratamento
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-obriga-globo-reconhecer-
vinculo-trabalhista-com-hugo-carvana-que-morreu-em-2014-de-cancer-no-pulmao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 11:42:02
Título: Antonio Fagundes vai interpretar FHC nos cinemas
Descrição: \O último voo\, filme idealizado por Gustavo Pinheiro, será uma 
adaptação da viagem que reuniu FHC, Lula, Dilma Rousseff, Sarney e Collor
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/antonio-fagundes-vai-interpretar-fhc-
nos-cinemas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 11:38:29
Título: Galvão Bueno critica Copa América no Brasil: “que alguém tenha uma crise
de bom senso”
Descrição: “Não sou médico e não sou cientista. Mas ouvi muitos hoje. E quem é 
que corre o risco? É a nossa saúde. A saúde pública da América”, veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/galvao-bueno-critica-copa-america-no-
brasil-que-alguem-tenha-uma-crise-de-bom-senso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 11:37:49
Título: Pazuello volta a ser flagrado sem máscara em restaurante de Brasília, 
diz colunista
Descrição: Ex-ministro teria entrado no local já sem o equipamento de proteção 
contra o coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-volta-a-ser-flagrado-sem-
mascara-em-restaurante-de-brasilia-diz-colunista/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-02 05:21:06
Título: Entrevista: 'O critério de faixa etária para organizar a vacinação não 
basta. Ele é elitista e racista'
Descrição: Empregadas domésticas, pedreiros e motoristas de apps são os 
profissionais que mais morreram. Priorizá-los na vacina é acelerar a proteção de
todos.The post Entrevista: &#8216,O critério de faixa etária para organizar a 
vacinação não basta. Ele é elitista e racista&#8217, appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/02/entrevista-polis-faixa-etaria-
vacinacao-covid-elitista-racista/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-01 11:00:15
Título: Um ano sem Miguel: com a morte do neto, Marta Alves revive o assassinato
do filho
Descrição: Por negligência da empregadora, Miguel, de 5 anos, caiu do 9º andar 
em 2 de junho de 2020. Há 16 anos, José, de 14, foi “confundido com bandido”.The
post Um ano sem Miguel: com a morte do neto, Marta Alves revive o assassinato do
filho appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/01/um-ano-sem-miguel-com-a-morte-do-neto-
marta-alves-revive-o-assassinato-do-filho/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-02 08:32:29
Título: Mãe de Miguel se revolta com erro e 'descaso' da Justiça: ‘Um ano sem 
meu filho é eternidade’
Descrição: Criança morreu ao cair de nono andar de prédio de luxo em Recife após
ser deixado sozinha por patroa de sua mãe.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57325563
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-02 00:02:23
Título: Planalto omite da CPI da Pandemia agenda que mostraria aglomerações de 
Bolsonaro em Brasília

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57325563
https://theintercept.com/2021/06/01/um-ano-sem-miguel-com-a-morte-do-neto-marta-alves-revive-o-assassinato-do-filho/
https://theintercept.com/2021/06/01/um-ano-sem-miguel-com-a-morte-do-neto-marta-alves-revive-o-assassinato-do-filho/
https://theintercept.com/2021/06/02/entrevista-polis-faixa-etaria-vacinacao-covid-elitista-racista/
https://theintercept.com/2021/06/02/entrevista-polis-faixa-etaria-vacinacao-covid-elitista-racista/
https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-volta-a-ser-flagrado-sem-mascara-em-restaurante-de-brasilia-diz-colunista/
https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-volta-a-ser-flagrado-sem-mascara-em-restaurante-de-brasilia-diz-colunista/
https://revistaforum.com.br/esporte/galvao-bueno-critica-copa-america-no-brasil-que-alguem-tenha-uma-crise-de-bom-senso/
https://revistaforum.com.br/esporte/galvao-bueno-critica-copa-america-no-brasil-que-alguem-tenha-uma-crise-de-bom-senso/
https://revistaforum.com.br/noticias/antonio-fagundes-vai-interpretar-fhc-nos-cinemas/
https://revistaforum.com.br/noticias/antonio-fagundes-vai-interpretar-fhc-nos-cinemas/
https://revistaforum.com.br/noticias/justica-obriga-globo-reconhecer-vinculo-trabalhista-com-hugo-carvana-que-morreu-em-2014-de-cancer-no-pulmao/
https://revistaforum.com.br/noticias/justica-obriga-globo-reconhecer-vinculo-trabalhista-com-hugo-carvana-que-morreu-em-2014-de-cancer-no-pulmao/


Descrição: Senadores buscam saber quantas vezes o presidente circulou pela 
capital e encontrou apoiadores, mas Governo diz que saídas foram de caráter 
privado. Empresas de comunicação devem fornecer dados
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-02/planalto-omite-da-cpi-da-
pandemia-agenda-que-mostraria-aglomeracoes-de-bolsonaro-em-brasilia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-01 23:17:28
Título: A emblemática atitude de Pazuello, que substituiu um cavalo de carga por
um soldado negro
Descrição: Não é de se estranhar a insensibilidade do bolsonarismo-raiz perante 
o genocídio que está sendo perpetrado, primeiro negando a pandemia, e depois 
desprezando a vacina
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-06-01/a-emblematica-atitude-de-
pazuello-que-substituiu-um-cavalo-de-carga-por-um-soldado-negro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-01 17:25:26
Título: As feridas ainda abertas da matança racista de Tulsa
Descrição: O presidente Biden visita a cidade no centenário de um evento em que 
os únicos três sobreviventes ainda vivos continuam reivindicando indenização em 
vão junto com os descendentes de outras vítimas
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-06-01/as-feridas-ainda-
abertas-da-matanca-racista-de-tulsa.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-01 00:00:00
Título: Copa América no Brasil é inoportuna e desaconselhável, diz conselho de 
secretários de Saúde
Descrição: O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) enviou uma 
carta ao presidente do Fórum dos Governadores, Wellington Dias (PT-PI), na qual 
classifica como inoportuna e desaconselhável a realização no Brasil de qualquer 
campeonato esportivo capaz de gerar aglomeração, como a Copa América.Leia mais 
(06/01/2021 - 15h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/copa-america-no-brasil-e-inoportuna-e-
desaconselhavel-diz-conselho-de-secretarios-de-saude.shtml

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-01 22:46:00
Título: Congresso derruba vetos a itens da nova Lei de Licitações e sobre prazo 
da Lei Aldir Blanc
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/767312-congresso-derruba-vetos-a-itens-
da-nova-lei-de-licitacoes-e-sobre-prazo-da-lei-aldir-blanc/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-01 22:17:00
Título: Congresso aprova liberação de R$ 2,3 bilhões para pesquisa
Descrição: Desse total, R$ 1,9 bi vai financiar projetos de desenvolvimento 
tecnológico de empresas e o restante vai custear testes de vacinas nacionais 
contra Covid-19
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/767296-congresso-aprova-liberacao-de-r-
23-bilhoes-para-pesquisa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-02 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 2 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (2), marcada pelo contrato com a AstraZeneca que 
permite a produção de uma vacina totalmente brasileira, pela votação do novo 
presidente de Israel e pelo início do Fórum Econômico Internacional na Rússia.
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Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021060217610991-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-2-de-junho/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-01 17:59:50
Título: Capoeiristas denunciam mestres de um dos maiores grupos do país por 
crimes sexuais
Descrição: Lideranças do Cordão de Ouro teriam cometido abusos contra crianças e
adolescentes desde a década de 1970, segundo relatos e informações de promotora 
de justiça do Ceará
Url :https://apublica.org/2021/06/capoeiristas-denunciam-mestres-de-um-dos-
maiores-grupos-do-pais-por-crimes-sexuais/
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