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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 21:12:36
Título: População faz panelaço em reação a discurso de Bolsonaro na TV, veja 
vídeos no país
Descrição: Enquanto presidente dizia sentir muito por cada vida perdida, pessoas
faziam barulho em suas janelas em SP, PE, RJ e MG
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/populacao-faz-panelaco-em-
reacao-a-discurso-de-bolsonaro-na-tv-veja-videos-no-pais

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-03
Título: Bolsonaro cogita desmoralizar o comandante do Exército, diz Merval 
Pereira
Descrição: "Se Pazuello for punido, e se Bolsonaro cancelar a punição, estará 
desmoralizando o comandante do Exército", afirma o jornalista.
Url : https://www.brasil247.com/midia/bolsonaro-cogita-desmoralizar-o-
comandante-do-exercito-diz-merval-pereira

Fonte: New York Times
Data: 2021-06-02 16:53:25
Título: Covid. Brasil concorda em sediar a Copa América
Descrição: O Brasil perdeu 207.000 pessoas para a Covid-19 apenas nos últimos 
três meses, mas o presidente Jair Bolsonaro decidiu sediar a Copa América, 
argumentando: “Temos que viver”.
Url :https://www.nytimes.com/2021/06/02/world/americas/brazil-copa-america-
soccer-tournament.html

Fonte: Xinhua - China
Título: Brasil registra mais de 95.000 casos e 2.507 mortos de COVID-19 em um 
día
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/03/c_139986016.htm 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Discutir “tratamento precoce” é delirante e contraproducente, diz ex-
secretária
Descrição: Em depoimento à CPI da Covid, nesta quarta-feira (2), a ex-secretária
de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Luana Araújo, afirmou que a 
discussão sobre o tratamento precoce –defendido pelo próprio presidente Jair 
Bolsonaro -, é delirante, anacrônica e contraproducente.  Quando eu disse um ano
atrás que nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/discutir-tratamento-precoce-
e-delirante-e-contraproducente-diz-ex-secretaria/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-02 23:26:22
Título: Tic-tac: Ricardo Salles teme ser preso após STF autorizar para abertura 
de inquérito
Descrição: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, teme ser preso após a 
ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolher, nesta quarta-
feira (2/6), pedido 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/tic-tac-ricardo-salles-teme-ser-
preso-apos-stf-autorizar-para-abertura-de-inquerito/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 13:46:01
Título: Fundação Palmares dá permissão para Bolsonaro passar a boiada em 
territórios quilombolas
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Descrição: Sérgio Camargo revogou legislação que previa a participação efetiva 
dos quilombolas no processo de licenciamento de obras ou empreendimentos em suas
terras
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fundacao-palmares-da-permissao-para-
bolsonaro-passar-a-boiada-em-territorios-quilombolas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 16:20:06
Título: Nova data de mobilização nacional pelo “Fora, Bolsonaro” será 19 de 
junho
Descrição: Centenas de organizações devem ir novamente às ruas para cobrar 
impeachment do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/nova-data-de-mobilizacao-
nacional-pelo-fora-bolsonaro-sera-19-de-junho

Fonte: Voz da Resistência
Data: 2021-06-01
Título: Exclusivo: Justiça desapropria Cambaíba, onde presos eram incinerados
Descrição: Opositores da ditadura militar teriam sido queimados no local, 
ocupado por camponeses desde 2013. A juíza substituta Katherine Ramos Cordeiro, 
da 1ª Vara Federal de Campos, autorizou a desapropriação do Conjunto Cambaíba e 
Conjunto Caetás e Cedro, localizados em Campos dos Goytacazes (RJ). A área, tida
como improdutiva, será destinada ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária), para assentar famílias de camponeses que ocupam a área desde 
2013.
Url : https://www.vozdaresistencia.com.br/2021/05/31/justica-desapropria-
cambaiba-onde-presos-eram-incinerados/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 19:42:55
Título: Justiça nega despejo e famílias do MTST resistem em terreno com abandono
reconhecido
Descrição: Ocupação Carolina Maria de Jesus é símbolo do empobrecimento das 
famílias brasileiras com a redução do auxílio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/justica-nega-despejo-e-familias-
do-mtst-resistem-em-terreno-com-abandono-reconhecido

Fonte: CUT
Data: 2021-06-02
Título: Na contramão do mundo, Bolsonaro extingue estatal de tecnologia fabricante de 
chips
Descrição: Enquanto países como China e Estados Unidos disputam protagonismo no 
setor, Brasil fechará sua fábrica de chips, a Ceitec, que não só produz, mas 
também desenvolve e exporta novas tecnologias no segmento
Url : https://www.cut.org.br/noticias/na-contramao-do-mundo-bolsonaro-extingue-
estatal-de-tecnologia-fabricante-de-chi-70c3

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Jacarezinho e a manutenção da ordem social
Descrição: Testemunha da operação no Jacarezinho conta como jovem desarmado foi 
executado por um policial. Massacre foi mais um rito de um país onde \limpam-se\
favelas para mostrar aos pobres seu lugar, escreve Philip Lichterbeck.
Url :https://www.dw.com/pt-br/jacarezinho-e-a-manutenção-da-ordem-social/a-
57761348?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Granma  - Cuba
Data: 2021-06-02
Título: É uma sorte termos Raúl. (03/06 data Nascimento de Raul Castro)
Descrição: Raúl, como o nosso povo o chama carinhosamente, é o melhor discípulo 
de Fidel, mas também contribuiu com inúmeros valores para a ética 
revolucionária, para o trabalho partidário e para o aperfeiçoamento do Governo.
Url : http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-06-02/es-una-suerte-que-tengamos-a-
raul-02-06-2021-20-06-12
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Fonte: Desde Abajo - Colombia
Data: 2021-06-01
Título: "O que eles estão fazendo com Assange é endossar a perseguição aos 
jornalistas"
Descrição: Em três semanas, fará dez anos desde que Julian Assange entrou na 
embaixada do Equador solicitando asilo político. São 3.634 dias em que o criador
do Wikileaks foi privado de sua liberdade. Hoje ele está detido na prisão de 
Belmarsh, conhecida como Baía de Guantánamo no Reino Unido. A página | 12 falou 
com Joseph Farrell, amigo e colega de Assange. Juntos, eles trabalharam por mais
de dez anos no Wikileaks. Farrell atualmente desempenha o papel de embaixador do
mega-site de vazamento. “O que eles estão fazendo com Julian está abrindo um 
precedente para governos em todo o mundo de que é normal ir atrás de jornalistas
e editores”, disse o pesquisador britânico.
Url : https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42553-lo-que-estan-haciendo-con-
assange-es-para-avalar-la-persecucion-a-periodistas.html

Fonte: Poder360
Título: Cidades em SP montam até barreiras de terra para evitar turistas no 
feriado
Descrição: Temem 3ª onda do covid-19Barreiras contra aglomerações
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/cidades-em-sp-montam-ate-barreiras-
de-terra-para-evitar-turistas-no-feriado/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 18:25:38
Título: Imagens do Metrô podem solucionar caso Macalé, arquiteto negro 
encontrado morto em SP
Descrição: Principal pergunta sobre a morte do arquiteto é se ele teria se 
suicidado ou se foi empurrado do Viaduto Sumaré
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/imagens-do-metro-podem-
solucionar-o-caso-macale-arquiteto-negro-encontrado-morto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 18:25:32
Título: No escuro: Brasil está sem dados atuais sobre fatores de risco para 
doenças crônicas 
Descrição: Estudo anual do Ministério da Saúde não foi divulgado, segundo 
organização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/no-escuro-brasil-esta-sem-dados-
atuais-sobre-fatores-de-risco-para-doencas-cronicas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 17:59:30
Título: Livro  \O Mel mais doce do mundo\ homenageia a trajetória da militante 
Zuleide Faria
Descrição: Em entrevista, a autora Raquel Júnia conta sobre as inspirações para 
a obra e a entrada na literatura infanto-juvenil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/livro-o-mel-mais-doce-do-mundo-
homenageia-a-trajetoria-da-militante-zuleide-faria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 16:13:58
Título: Covid: novo decreto restringe atividades na Paraíba entre os dias 3 e 18
de junho
Descrição: Nos dias 05, 06, 12 e 13, o funcionamento de estabelecimentos do 
setor de serviços e comércio será apenas por delivery
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/covid-novo-decreto-restringe-
atividades-na-paraiba-entre-os-dias-3-e-18-de-junho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 15:40:15
Título: Piso nacional da enfermagem é reivindicado por trabalhadoras em Belo 
Horizonte
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Descrição: Maioria dos profissionais da área são mulheres e, na capital mineira,
muitos recebem menos que um salário mínimo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/piso-nacional-da-enfermagem-e-
reivindicado-por-trabalhadoras-em-belo-horizonte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 15:22:46
Título: Na Baixada Fluminense, coletivo reúne forças políticas para apoiar Lula 
em 2022
Descrição: Iniciativa integra diversos partidos e sindicatos e pretende 
fortalecer a base política de Lula na periferia do Rio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/na-baixada-fluminense-coletivo-
reune-forcas-politicas-para-apoiar-lula-em-2022
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 15:11:55
Título: Endividamento das famílias alcança maior patamar dos últimos 10 anos em 
Pernambuco
Descrição: Quase metade dos endividados avaliam que as dívidas devem comprometer
seu orçamento por 6 meses ou mais, diz Fecomércio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/endividamento-das-familias-
alcanca-maior-patamar-dos-ultimos-10-anos-em-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 14:52:07
Título: Organizações reforçam campanha contra importação de trigo transgênico da
Argentina
Descrição: CTNBio abriu em 2020 uma consulta que pode resultar na liberação do 
uso do ingrediente em pães, massas e biscoitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/organizacoes-reforcam-campanha-
contra-importacao-de-trigo-transgenico-da-argentina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 13:16:03
Título: Colapso: Curitiba registra 104% de ocupação de leitos de UTI, com fila 
de espera 
Descrição: No dia 28, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a bandeira 
vermelha na cidade, com toque de recolher à noite
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/colapso-curitiba-registra-104-
de-ocupacao-de-leitos-de-uti-com-fila-de-espera
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 12:55:35
Título: Marcelo Freixo lidera pesquisa de intenção de voto para o governo do Rio
de Janeiro
Descrição: Paraná Pesquisas mostra deputada Benedita da Silva à frente na 
corrida por vaga fluminense no Senado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/marcelo-freixo-lidera-pesquisa-
de-intencao-de-voto-para-o-governo-do-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 12:37:39
Título: Artigo | Frei Sérgio: Negou a vacina, agora nega comida
Descrição: A causa real da fome é o total desprezo de Bolsonaro pelos que 
produzem alimentos para o mercado interno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/artigo-frei-sergio-negou-a-
vacina-agora-nega-comida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 10:58:48
Título: Artigo | Prepare o bolso: privatizar a Eletrobras vai elevar (e muito) a
conta de luz
Descrição: Acesso à energia com preço justo para a população está em risco com 
privatização da estatal, aumento pode ser de 20%
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/artigo-prepare-o-bolso-
privatizar-a-eletrobras-vai-elevar-e-muito-a-conta-de-luz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 09:47:12
Título: Em plena pandemia, governo do RJ não investiu o mínimo em Saúde, TCE 
reprovou contas
Descrição: No ano passado, parecer deu força a processo de impeachment de 
Witzel, Alerj vai analisar documento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/em-plena-pandemia-governo-do-rj-
nao-investiu-o-minimo-em-saude-tce-reprovou-contas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 09:38:52
Título: Colombianos realizam ato nacional para condenar intervenção militar em 8
estados
Descrição: Depois de 37 dias de paralisação, presidente Iván Duque descumpre 
acordos e manifestantes voltam a ocupar as ruas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/colombianos-realizam-ato-
nacional-para-condenar-intervencao-militar-em-8-estados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 08:39:06
Título: Brasil responde na Corte Interamericana por violar direitos humanos em 
presídios
Descrição: Audiência acontece nesta quarta-feira (2), com transmissão ao vivo no
canal da Corte IDH no Youtube
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/brasil-responde-na-corte-
interamericana-por-violar-direitos-humanos-em-presidios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 07:00:05
Título: Um ano do caso Miguel: patroa que deixou criança cair do 9º andar segue 
sem punição
Descrição: Menino de cinco anos estava sob os cuidados da chefe da mãe na hora 
da queda, movimentos populares pedem justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/um-ano-do-caso-miguel-patroa-
que-deixou-crianca-cair-do-9-andar-segue-sem-punicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 07:00:05
Título: \Fui traído pela Uber\: a história do 1º motorista a vencer a empresa em
um tribunal
Descrição: Decisão foi revertida em 2ª e 3ª instâncias, mas a luta continua, 
trabalhador projeta ação coletiva por dumping social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/fui-traido-pela-uber-a-historia-
do-1-motorista-a-vencer-a-empresa-em-um-tribunal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-02 07:00:05
Título: 5 de junho: movimentos populares organizam ações para o Dia Mundial do 
Meio Ambiente
Descrição: Na data, a Jornada Internacional de Luta Anti-imperialista está 
convocando ações para denunciar a crise ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/02/5-de-junho-movimentos-populares-
organizam-acoes-para-o-dia-mundial-do-meio-ambiente
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-03 00:15:36
Título: Veja como foi o panelaço contra Bolsonaro pelo País [vídeos]
Descrição: Os brasileiros fizeram na noite nesta quarta-feira (2/6) um dos mais 
ensurdecedores panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro enquanto ele fazia 
um pronunciamento em rede 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/veja-como-foi-o-panelaco-contra-
bolsonaro-pelo-pais-videos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-02 21:23:01
Título: Requião vai disputar o governo do Paraná por uma frente ‘plural’ e 
‘suprapartidária’, diz Requião Filho
Descrição: O deputado Requião Filho (MDB) disse ao Blog do Esmael, nesta quarta-
feira (2/6), que seu pai &#8212,Roberto Requião&#8212, vai disputar o governo do
Paraná, em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/requiao-vai-disputar-o-governo-do-
parana-por-uma-frente-plural-e-suprapartidaria-diz-requiao-filho/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-03 01:50:02
Título: Jornal da Record, do bispo Edir Macedo, registra panelaços contra 
Bolsonaro, veja vídeo
Descrição: Bolsonaristas não gostaram da mudança de postura do canal evangélico,
que até então só fazia reportagens positivas ao governo, \mais outra emissora 
que deixarei de assistir!\, disse um internauta
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-da-record-do-bispo-edir-macedo-
registra-panelacos-contra-bolsonaro-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 23:46:02
Título: Em desespero, Bolsonaro “lamenta” mortes pela Covid, povo reage com 
imenso panelaço
Descrição: O presidente, no entanto, voltou a celebrar o próprio negacionismo: \
nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-desespero-bolsonaro-lamenta-mortes-
pela-covid-povo-reage-com-imenso-panelaco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 23:45:09
Título: Brasil faz imenso panelaço contra Bolsonaro durante pronunciamento, veja
repercussão
Descrição: Presidente convocou cadeia nacional de rádio e televisão em meio à 
pressão da CPI da Covid e das manifestações contra seu governo que tomaram o 
país
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/brasil-faz-imenso-panelaco-contra-
bolsonaro-durante-pronunciamento-veja-repercussao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 23:41:49
Título: Dirigente sindical é demitido da Petrobras por participar de ação 
solidária em Itaguaí (RJ)
Descrição: Decisão arbitrária da Petrobras foi tomada após a empresa considerar 
que sindicalista fez parte de uma ocupação, quando na verdade ele apenas 
arrecadou alimentos para as famílias do local
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dirigente-sindical-demitido-da-
petrobras-por-participar-de-acao-solidarias-em-itaguai-rj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 22:57:01
Título: Manuela D’Ávila denuncia ameaças de estupro contra sua filha de 5 anos 
por causa de pai da escola
Descrição: Ex-deputada vem recebendo ameaças de morte e levou o caso à polícia
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/manuela-davila-denuncia-ameacas-
de-estupro-contra-sua-filha-de-5-anos-por-causa-de-pai-da-escola1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 22:27:08
Título: Datena se revolta com Copa América no Brasil e dispara contra Bolsonaro:
“Vai comprar vacina, pô!”, veja vídeo
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Descrição: \Para que você precisa de Copa América aqui? Domina Neymar, morreu 
mais um. Deu pela esquerda, recebeu lateral brasileiro, morreram mais trinta. 
Para que isso?”, questionou o jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/midia/datena-se-revolta-com-copa-america-no-
brasil-e-dispara-contra-bolsonaro-vai-comprar-vacina-po-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 21:31:29
Título: Repórter do jornal O Globo é agredido com socos e “mata-leão” por 
seguranças do governador do RJ, veja vídeo
Descrição: Rafael Nascimento de Souza cobria lançamento de programa social na 
quadra do Salgueiro e, segundo testemunhas, foi agredido ao tentar fazer uma 
pergunta ao governador Cláudio Castro
Url :https://revistaforum.com.br/midia/reporter-do-jornal-o-globo-e-agredido-
com-socos-e-mata-leao-por-segurancas-do-governador-do-rj-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 19:42:17
Título: Deputados do PSOL acionam Justiça para anular nomeação de Pazuello a 
cargo no governo: “Escárnio”
Descrição: Parlamentares apontam que, além do fato de que o cargo que Pazuello 
ganhou na Casa Civil não estar previsto em lei, sua nomeação viola \o interesse 
público e a moralidade administrativa\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputados-do-psol-acionam-justica-
para-anular-nomeacao-de-pazuello-a-cargo-no-governo-escarnio1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 18:02:05
Título: Parada LGBT de SP será virtual e contará com vários eventos online, 
confira programação
Descrição: Com o tema \HIV/Aids: Ame + Cuide + Viva +\, o evento será 
transmitido ao vivo pelo Youtube
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/parada-lgbt-de-sp-sera-virtual-e-
contara-com-varios-eventos-online-confira-programacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 16:31:51
Título: “Nunca tinha sido algemado na vida. Foi uma humilhação”, diz professor 
preso por adesivo Bolsonaro genocida
Descrição: O militante também revelou que, mesmo rendido, foi agredido pelos 
policiais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/regiao/centro-oeste/nunca-tinha-sido-
algemado-na-vida-foi-uma-humilhacao-diz-professor-preso-por-adesivo-bolsonaro-
genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 16:23:14
Título: “Obedeça à ordem!”: o ciclista “abordado” na Cidade Ocidental e a lógica
escravista da PM
Descrição: A polícia só vai mudar quando os negros da PM se rebelarem contra seu
destino de serem capitães-do-mato dos próprios irmãos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/obedeca-a-ordem-o-
ciclista-abordado-na-cidade-ocidental-e-a-logica-escravista-da-pm/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 12:55:19
Título: Empresário bolsonarista Carlos Wizard foge para os EUA com medo da CPI 
do Genocídio
Descrição: Omar Aziz afirmou a interlocutores que ele foi convocado e não 
convidado. Empresário seria o organizador do tal “ministério da Saúde paralelo”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/empresario-bolsonarista-carlos-wizard-
foge-para-os-eua-com-medo-da-cpi-do-genocidio/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-06-02 11:29:51
Título: Bolsonaro não consultou OMS sobre realização da Copa América no Brasil
Descrição: Conmebol e CBF também não foram consultados, de acordo com a própria 
entidade
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-nao-consultou-oms-sobre-
realizacao-da-copa-america-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-02 10:47:28
Título: Indícios de corrupção: Governo Bolsonaro comprou máscaras impróprias por
preço acima do mercado, diz CPI
Descrição: Os produtos não foram utilizados, pois, foram reprovados para uso 
médico pela Anvisa, MPF investiga compra
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/indicios-de-corrupcao-governo-
bolsonaro-comprou-mascaras-improprias-por-preco-acima-do-mercado-diz-cpi/
 
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: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-03 07:45:41
Título: Treze Estados em colapso já têm filas por leitos de UTI com piora na 
pandemia
Descrição: Maior espera por UTI está no Paraná, onde a taxa de ocupação das UTIs
é de 96% e a fila por uma vaga quadruplicou em maio.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57316310
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-03 08:54:45
Título: Incerteza sobre punição a Pazuello gera temor de ‘anarquia militar’
Descrição: Alto comando do Exército ainda avalia se general será punido por 
apoio político a Bolsonaro
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57339567
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-02 19:41:05
Título: Pandemia leva famílias para as ruas de São Paulo e acelera mudança de 
perfil da população sem-teto
Descrição: Crescimento do PIB é desigual e deixa para trás os mais vulneráveis, 
atingidos pela alta do desemprego. População sem-teto de São Paulo, composta 
principalmente por homens solteiros, tem aumentando com a presença de mais 
casais, mulheres sozinhas e crianças
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-02/pandemia-leva-familias-para-as-
ruas-de-sao-paulo-e-acelera-mudanca-de-perfil-da-populacao-sem-teto.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-02 00:00:00
Título: Politização das Forças Armadas é risco claro e presente
Descrição: Quando instituiu o Ministério da Defesa, em 1999, e entregou o seu 
comando a um civil, o presidente Fernando Henrique deu um passo crucial para a 
consolidação da democracia no país, aproximando-a dos melhores padrões 
internacionais. Ao cumprir o que estabelecia a Carta de 1988 -e não sem 
resistências-, assegurou pela primeira vez na história da República que nenhum 
militar com assento no escalão superior do governo controlasse a política de 
defesa.Leia mais (06/02/2021 - 23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2021/06/politizacao-das-forcas-armadas-e-
risco-claro-e-presente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-02 00:00:00
Título: Em pronunciamento, Bolsonaro distorce dados de vacinação no país e erra 
sobre BR-163
Descrição: ?Em pronunciamento na noite desta quarta-feira (2), o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, voltou a falar sobre ações do governo durante a 
pandemia de Covid-19, como o desenvolvimento e distribuição de vacinas, o 
auxílio emergencial e a destinação de recursos a estados e municípios.Leia mais 
(06/02/2021 - 22h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/em-pronunciamento-bolsonaro-distorce-dados-de-vacinacao-no-
pais-e-erra-sobre-br-163.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-06-02 00:00:00
Título: Huawei lança sistema operacional HarmonyOS
Descrição: A Huawei Technologies anunciou nesta quarta-feira (2) o lançamento do
sistema operacional Harmony (HarmonyOS) para smartphones, enquanto tenta se 
recuperar das sanções dos Estados Unidos contra a companhia.Leia mais 
(06/02/2021 - 11h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/06/huawei-lanca-sistema-operacional-harmonyos.shtml
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-06-02 00:00:00
Título: Recife: ação policial criminosa contra ato pacífico
Descrição: César Locatelli:Denuncia o Fórum de Mulheres de Pernambuco
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50728
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-03 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 3 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (3), marcada pela declaração de Bolsonaro sobre a 
vacinação do Brasil até o fim de 2021, pela abertura de inquérito para 
investigar o ministro Ricardo Salles e pelo anúncio da oposição israelense sobre
formação de governo.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021060317614812-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-3-de-junho/
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