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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-04
Título: Se não bastasse a pandemia, temos agora a desmoralização do Exército, 
diz Mônica Bergamo
Descrição: "Como se não bastasse a tensão de uma epidemia letal, que segue 
matando pai, mãe, filho, avô, amigo, que chega cada vez mais perto, temos que 
enfrentar a perspectiva igualmente sombria de indisciplina no Exército, de 
desmoralização do Exército, como alertam muitos militares", postou a jornalista 
Mônica Bergamo, em suas redes sociais.
Url : https://www.brasil247.com/midia/se-nao-bastasse-a-pandemia-temos-agora-a-
desmoralizacao-do-exercito-diz-monica-bergamo

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-03
Título: V-e-r-g-o-n-h-a! Exército anuncia que não punirá Pazuello por ato com 
Bolsonaro
Descrição: O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, resolveu 
arquivar o procedimento aberto contra o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da
Saúde, pela participação em ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, 
no dia 23 do mês passado, no Rio de Janeiro. A decisão de não punir o militar 
por subir em um trio elétrico após uma “motociata” em apoio ao presidente foi 
divulgada na tarde desta quinta-feira, em nota oficial.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/03/v-e-r-g-o-n-h-a-exercito-anuncia-
que-nao-punira-pazuello-por-ato-com-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-03 21:34:50
Título: Negou vacina, nega comida – Por Frei Sérgio Görgen
Descrição: Jogados à lógica da concorrência desleal de mercado – Bolsonaro, 
Guedes e Tereza Cristina – fizeram com que suas terras e seus esforços fossem 
tragados pelo cultivo da soja com altos ganhos no mercado internacional e dólar 
alto
Url :https://revistaforum.com.br/debates/negou-vacina-nega-comida-frei-sergio-
gorgen/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Alarme ONU: a Covid levou à pobreza 100 milhões de trabalhadores
Descrição: A pandemia dizimou 5 anos de progresso econômico, levando 100 milhões
de trabalhadores à pobreza. É o que denuncia um relatório da Organização Mundial
do Trabalho, que apela à comunidade internacional para uma estratégia coordenada
e global.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-06/alarme-onu-a-covid-levou-
pobreza-100-milhoes-de-trabalhadores.html

Fonte: MST
Data: 2021-06-02
Título: Bolsonaro consolida Amazônia como foco de violência agrária no Brasil, 
aponta CPT
Descrição: Indígenas, quilombolas e camponeses são alvos da violência ligada a 
territórios e acesso à água; o número de casos de conflitos é recorde na 
história, com mais de 70% na região amazônica
Url : https://mst.org.br/2021/06/02/bolsonaro-consolida-amazonia-como-foco-de-
violencia-agraria-no-brasil-aponta-cpt/

Fonte: Diario do Centro do Mundo
Data: 2021-06-03
Título: A partidarização das Forças Armadas ameaça a democracia
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Descrição: A OAB Nacional publicou uma nota oficial na qual criticou a 
“partidarização das Forças Armadas” em razão da absolvição de Eduardo Pazuello. 
Leia:
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-partidarizacao-das-forcas-
armadas-ameaca-a-democracia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-03 21:35:02
Título: Exército livra Pazuello e Bolsonaro diz que \existe punição nas Forças 
Armadas\ 
Descrição: Sem citar nominalmente Pazuello, Bolsonaro saiu em defesa das Forças 
Armadas em sua live na noite desta quinta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/exercito-livra-pazuello-e-
bolsonaro-diz-que-existe-punicao-nas-forcas-armadas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-03 19:09:25
Título: Comando do Exército não tem informações sobre oficiais punidos por 
atuação política
Descrição: Em resposta a pedido de acesso à informação, Força diz não ter dados 
sobre infrações como as cometidas por Pazuello
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/comando-do-exercito-nao-tem-
informacoes-sobre-oficiais-punidos-por-atuacao-politica

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-03 00:00:00
Título: Exército retoma o 'padrão Riocentro' de apreço pela verdade
Descrição: Numa nota vergonhosa, pusilânime, o Centro de Comunicação Social do 
Exército informa que o comandante da Força, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, \
analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados 
oralmente\ por Eduardo Pazuello \acerca da participação em evento realizado na 
cidade no Rio de Janeiro no dia 23 de maio de 2021\. É incentivo à baderna.Leia 
mais (06/03/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2021/06/exercito-retoma-o-padrao-riocentro-de-
apreco-pela-verdade.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-03 16:31:14
Título: Prioridade do Brasil é tirar Bolsonaro nas eleições de 2022, diz The 
Economist
Descrição: Capa da publicação britânica mostra um Cristo Redentor usando uma 
máscara de oxigênio e traz sete reportagens
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/prioridade-do-brasil-deve-ser-
tirar-bolsonaro-do-poder-em-2022-diz-the-economist

Fonte: CUT
Data: 2021-06-03
Título: CUT denuncia na OIT violações trabalhistas do governo Bolsonaro
Descrição: Ao discursar virtualmente nesta quinta-feira (3), no início da 109ª 
Conferência da Organização Mundial do Trabalho (OIT), que discute as aplicações 
das normas da entidade no contexto do enfrentamento à pandemia da Covid-19, o 
secretário de Relações Internacionais da CUT, Antonio Lisboa, enumerou uma série
de violações que o governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL) vem fazendo contra os 
trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. De perseguições a sindicalistas ao 
descaso com a pandemia, às violações aos direitos dos trabalhadores e ao povo 
indígena brasileiro, Lisboa deu um retrato do que o governo de extrema direita 
vem fazendo no país.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cut-denuncia-na-oit-violacoes-
trabalhistas-do-governo-bolsonaro-5b64

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-03 19:41:28
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Título: Coalizão Negra registra queixa-crime contra Pazuello por racismo
Descrição: Ex-ministro da Saúde obrigou jovem negro a puxar carroça como se 
fosse um cavalo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/coalizao-negra-registra-queixa-
crime-contra-pazuello-por-racismo
 
Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-06-03 16:37:04
Título: A realeza britânica negou ser uma família racista. Documentos arquivados
revelam passado racista recente
Descrição: Não faz muito tempo que o príncipe Harry e Meghan, duquesa de Sussex,
alegaram que membros da família real britânica fizeram comentários abertamente 
racistas sobre a cor da pele de seu primeiro filho.
Url :https://www.cnn.com/2021/06/03/uk/queen-racist-employment-policy-intl-cmd-
gbr-analysis/index.html

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-06-02
Título: Mia Couto e Manoela Pamplona trazem “A revolta dos instrumentos”
Descrição: A edição do livro A revolta dos instrumentos é uma ideia do grupo 
TP50. A quatro mãos, a obra literária foi escrita por Mia Couto e pela 
brasileira Manoela Pamplona, especialmente para crianças, com a pretensão de 
promover a arte educativa. “Nos tempos que correm, estamos a desenvolver muitos 
conteúdos sem conteúdo, desprovidos de educação e mensagem. Na minha opinião, as
crianças precisam muito de elementos educativos e a arte sempre foi um meio por 
excelência para isso”, disse António Prista, sublinhando que há anos que TP50 
decidiu criar conteúdos que tenham a ver com o contexto moçambicano e universal.
Então, naturalmente, Mia Couto e Manoela Pamplona escreveram o livro que também 
foi transformado em peça de teatro e em disco.
Url : https://www.opais.co.mz/mia-couto-e-manoela-pamplona-trazem-a-revolta-dos-
instrumentos/

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-06-03
Título: Capitalismo não é um sistema que cai por conta própria, diz Vijay 
Prashad
Descrição: Jornalista e intelectual marxista acredita que crise provocada pela 
pandemia não será suficiente para colocar fim ao neoliberalismo; veja vídeo na 
íntegra.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/69889/capitalismo-nao-e-um-
sistema-que-cai-por-conta-propria-diz-vijay-prashad

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 00:37:14
Título: Jogadores da seleção brasileira que atuam na Europa não querem disputar 
Copa América
Descrição: O elenco se reuniu com Tite e integrantes da CBF e decisão será 
anunciada apenas depois dos jogos das Eliminatórias
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/jogadores-da-selecao-brasileira-que-
atuam-na-europa-nao-querem-disputar-copa-america/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Opinião: Um torneio na hora errada, no lugar errado
Descrição: Copa América chega na hora certa para Bolsonaro, pois eventos 
esportivos são ótimos para distrair a atenção de problemas. Porém, estratégia 
pode não funcionar, opina o jornalista Philipp Lichterbeck.
Url :https://www.dw.com/pt-br/opinião-um-torneio-na-hora-errada-no-lugar-
errado/a-57769921?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-03 21:06:38
Título: Abaixo-assinado contra Copa América no Brasil é lançado, saiba como 
assinar
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Descrição: Iniciativa partiu de parlamentares do PSOL, \Nesse momento, a 
prioridade do governo deveria ser a aquisição de vacinas e a testagem em massa 
da população, e não a organização de um evento esportivo\
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/abaixo-assinado-contra-copa-america-no-
brasil-e-lancado-saiba-como-assinar/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-03 20:31:40
Título: ‘Mundo à parte’: Futebol sul-americano ignora pandemia
Descrição: Poucas autoridades ignoram os riscos da pandemia da covid-19 quanto à
Conmebol. E agora a confederação ganhou o apoio de Bolsonaro para trazer a Copa 
América ao Brasil às vésperas da 3ª onda do coronavírus .The post ‘Mundo à 
parte’: Futebol sul-americano ignora pandemia appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/03/futebol-ignora-pandemia-copa-america/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Em formato virtual, uma convenção de solidariedade com Cuba começou no 
Brasil
Descrição: Brasília, 3 de junho (Prensa Latina) Com a máxima de que as ações fraternas 
expressam respeito à dignidade humana e grito de repúdio ao bloqueio a Cuba, teve início 
hoje a 25ª Convenção Nacional Brasileira de Solidariedade à Ilha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453363&SEO=bajo-formato-
virtual-comenzo-en-brasil-convencion-solidaria-con-cuba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-03 17:08:13
Título: Governo impõe sigilo sobre cachê pago para amigo de Bolsonaro em 
campanha da Caixa
Descrição: Locutor de rodeios, Cuiabano Lima abriu manifestação pró-presidente e
é presença constante no Palácio do Planalto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/governo-impoe-sigilo-sobre-
cache-pago-para-amigo-de-bolsonaro-em-campanha-da-caixa
 
Data: 2021-06-03 14:56:57
Título: Artigo | Fome aparece com força e exige medidas urgentes durante a 
pandemia
Descrição: Politicas públicas para o enfrentamento à grave situação de 
vulnerabilidade social de famílias do Ceará são urgentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/artigo-fome-aparece-com-forca-e-
exige-medidas-urgentes-durante-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-03 11:52:08
Título: Lei quer proibir homenagem a torturadores em nomes de espaços públicos 
no RS
Descrição: Texto do vereador Giovani Culau e Mandato Coletivo também veda nomes 
responsáveis por violações de direitos humanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/lei-quer-proibir-homenagem-a-
torturadores-em-nomes-de-espacos-publicos-no-rs

Fonte: Poder360
Título: Uruguai condena 7 militares aposentados por crimes na ditadura
Descrição: Acusados de \violência privada\E de \privação de liberdade\
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/uruguai-condena-7-militares-
aposentados-por-crimes-na-ditadura/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-03 09:47:06
Título: Trabalhador é demitido da Petrobras após distribuir alimentos em 
ocupação no RJ
Descrição: Empresa alega que petroleiro participou da ocupação que foi 
organizada em terreno em desuso da petroleira em Itaguaí
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/trabalhador-e-demitido-da-
petrobras-apos-distribuir-alimentos-em-ocupacao-no-rj
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-03 09:35:56
Título: Em Pernambuco, família do menino Miguel cobra agilidade da justiça um 
ano após morte
Descrição: Processo ainda está na fase de instrução e julgamento, mobilizações 
para cobrar justiça aconteceram em várias capitais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/em-pernambuco-familia-do-menino-
miguel-cobra-agilidade-da-justica-um-ano-apos-morte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-03 08:19:53
Título: PF acusa desvio de R$ 22, 8 mi para o combate à pandemia no AM e prende 
seis 
Descrição: Autoridades investigam desvio de verbas públicas e corrupção na 
gestão da pandemia pelo governo do Amazonas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/pf-acusa-desvio-de-r-28-mi-de-
verbas-para-o-combate-a-pandemia-no-am-e-prende-seis
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-03 08:19:19
Título: Vender Eletrobras durante crise hídrica histórica é tiro no escuro, diz 
especialista
Descrição: Em conversa com o BdF, professor e pesquisador Renato Queiroz 
destrincha cenário energético que trouxe país até aqui
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/vender-eletrobras-durante-crise-
hidrica-historica-e-tiro-no-escuro-diz-especialista
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-03 23:20:56
Título: STF proíbe por 6 meses despejo de vulneráveis em todo o País
Descrição: Ações de desocupação e despejo violam os direitos fundamentais à 
saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana Nos próximos seis meses, estão 
suspensas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/stf-proibe-por-6-meses-despejo-de-
vulneraveis-durante-pandemia-em-todo-o-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-03 20:39:32
Título: Petição pelo impeachment de Bolsonaro já tem 34 milhões de assinaturas
Descrição: Para 34 milhões de brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro é o 
principal responsável pelas quase 500 mil mortes por covid-19 no Brasil. Esses 
compatriotas assinaram 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/peticao-pelo-impeachment-de-
bolsonaro-ja-tem-34-milhoes-de-assinaturas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 00:20:24
Título: Jornal Nacional mostra panelaços contra Bolsonaro por mais de 2 minutos 
e destaca: “foi o maior desde o início do governo”
Descrição: Telejornal de maior audiência do país deu amplo espaço para as 
manifestações contra o presidente durante seu pronunciamento
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-mostra-panelacos-contra-
bolsonaro-por-mais-de-2-minutos-e-destaca-foi-o-maior-desde-o-inicio-do-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-03 13:36:22
Título: Felipe Neto se solidariza com Manuela D’Ávila: “desumano, cruel, 
nojento”
Descrição: Ex-deputada federal denunciou ameaças de estupro contra sua filha de 
5 anos por causa de pai da escola
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/felipe-neto-se-solidariza-com-manuela-
davila-desumano-cruel-nojento/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-03 12:42:17
Título: Em editorial, jornal O Globo cobra punição a Pazuello e diz que 
“instituições precisam reagir”
Descrição: O texto também afirma que as atitudes dos governos de Pernambuco e 
Goiás, que puniram militares insubmissos, são “recado correto” para aqueles que 
anseiam pela volta da ditadura
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-editorial-jornal-o-globo-cobra-
punicao-a-pazuello-e-diz-que-instituicoes-precisam-reagir/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-04 05:00:26
Título: Pazuello sem punição: o precedente aberto e seus desdobramentos
Descrição: No dia 23 de maio, o general de Divisão da ativa e ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello falou do alto de um carro de som, sem máscara, em ato 
promovido pelo presidente Jair Bolsonaro, após um passeio de moto no Rio de 
Janeiro. No dia seguinte, as reações negativas partiram de todos os lados, 
inclusive dos militares de alta patente, que viram na atividade a infração ao 
regulamento militar, que impede a participação de integrante das Forças Armadas 
em manifestações coletivas de caráter político. Até o vice-presidente Hamilton 
Mourão, um general de quatro estrelas, compreendeu que Pazuello merecia punição.
Por isso, o Exército abriu um procedimento administrativo para avaliar o caso. 
Generais levavam a público o sentimento de que haveria, ao menos, uma 
advertência. Mas o presidente Jair Bolsonaro se opunha a qualquer tipo de 
punição, até mesmo a mais branda. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/pazuello-sem-punicao-precedente-aberto-
seus-desdobramentos-1-25046952
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-04 06:00:39
Título: 300 mulheres contra o Império Britânico: filme de diretora palestina 
relembra levante feminista acontecido em 1929
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/300-mulheres-contra-imperio-britanico-
filme-de-diretora-palestina-relembra-levante-feminista-acontecido-em-1929-
25043666
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-04 05:30:56
Título: 'Decisão deixa Exército em situação inédita de submissão', diz Carlos 
Fico
Descrição: BRASÍLIA — Especialista em estudos sobre a ditadura militar, o 
professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Carlos Fico avalia 
que a decisão do Exército de arquivar o procedimento administrativo que havia 
sido instaurado contra o ex-ministro e general da ativa Eduardo Pazuello por 
participar de um ato ao lado do presidente Jair Bolsonaro coloca as Forças 
Armadas em uma inédita posição de submissão.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/decisao-deixa-exercito-em-situacao-inedita-
de-submissao-diz-carlos-fico-25047024
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-03 23:30:45
Título: Decisão sobre Pazuello estimula indisciplina e ameaça democracia, dizem 
ex-ministros da Defesa
Descrição: O Exército divulgou nesta quinta-feira (3/6) que foi arquivado o 
procedimento administrativo referente à conduta do general Eduardo Pazuello ao 
participar de uma manifestação ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em 23 de 
maio no Rio de Janeiro. Para Celso Amorim, esse foi o fato institucional mais 
grave que ocorreu no governo Bolsonaro.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57353182

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-03 07:51:18
Título: Pai e filha morrem em desabamento de prédio na Zona Oeste do Rio (VÍDEO)
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Descrição: Moradores do Rio das Pedras disseram ouvir estalos por volta das 2h 
da manhã desta quinta-feira (3) e cerca de uma hora depois o prédio de quatro 
andares ruiu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Duas pessoas morreram, sendo uma 
criança pequena e pelo menos quatro moradores ficaram feridos.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021060317615262-pai-e-filha-morrem-em-
desabamento-de-predio-na-zona-oeste-do-rio-video/
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-06-04
Título: El bloqueo de Biden a 59 empresas chinas en la orden modificada de Trump
"levantará una piedra solo para dejarla caer sobre sus propios pies": expertos
Descrição: La administración Biden está buscando una estrategia más integral y 
profunda para competir con China, dijeron expertos chinos, luego de que el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bloqueara el jueves 59 empresas chinas 
en una orden enmendada de Trump, pero advirtió que tal movimiento dejarlo caer 
sobre sus propios pies al final ". Biden firmó el jueves una orden que modifica 
la prohibición de la inversión estadounidense en empresas chinas iniciada bajo 
su predecesor, y nombra a 59 empresas vinculadas al ejército chino o en la 
industria de la vigilancia, incluidas Huawei Technologies y las tres mayores 
empresas de telecomunicaciones del país, según Bloomberg.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225397.shtml
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