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Fonte: MST
Data: 2021-06-04
Título: MST doa cerca de 1.000 mudas em Atalaia (AL) em comemoração ao Dia do 
Meio Ambiente
Descrição: Doação faz parte das ações em todo o país que reafirmam a posição dos
camponeses e camponesas na defesa dos bens naturais e contra o projeto do 
governo Bolsonaro para o meio ambiente
Url : https://mst.org.br/2021/06/04/mst-doa-cerca-de-1-000-mudas-em-atalaia-al-
em-comemoracao-ao-dia-do-meio-ambiente/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Ex-aliado de Bolsonaro denuncia distribuição de R$ 92 milhões para o PSL
Descrição: O deputado federal Júnior Bozzella(PSL-SP), vice-presidente nacional 
do partido e ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o Palácio do 
Planalto distribuiu R$ 92 milhões dentro do PSL, em dezembro do ano passado, em 
troca de apoio político.  A declaração foi dada em entrevista ao repórter Patrik
Camporez, da revista Crusoé em edição publicada nesta sexta-feira (4). Os 
recursos [ ]The post Ex-aliado de Bolsonaro denuncia distribuição de R$ 92 
milhões para o PSL appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/colunas-destaque/ex-aliado-de-bolsonaro-
denuncia-distribuicao-de-r-92-milhoes-ao-psl/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 16:05:48
Título: Alerta de desmatamento na Amazônia bate recorde em maio, mostra Inpe
Descrição: Esse é o terceiro mês consecutivo em que índices batem recordes 
históricos, chegando ao maior número de maio desde 2016
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/alerta-de-desmatamento-na-
amazonia-bate-recorde-em-maio-mostra-inpe

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-05
Título: Desgaste do Exército no ‘caso Pazuello’ repercute mal nas redes sociais
Descrição: 66% das menções ao Exército nas redes sociais nas últimas 24 horas 
foram negativas. Os elogios ficaram limitados a 27% – número próximo do apoio ao
governo Bolsonaro captado em pesquisas de opinião. O general Santos Cruz, ex-
integrante do governo, engrossou a horda de indignados com a submissão do 
Exército.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/desgaste-do-exercito-no-caso-
pazuello-repercute-mal-nas-redes-sociai/

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-04
Título: “Indefensável”, diz general Etchegoyen sobre participação de Pazuello em
ato de Bolsonaro que foi absolvida pelo Exército
Descrição: Ao comentar o episódio envolvendo Pazuello, o ex-ministro ressaltou a crença 
nos princípios da “hierarquia” e da “disciplina”.
– O que posso dizer é que por toda a minha carreira procurei ser disciplinado e exerci, 
quando me tocou, a necessária ação disciplinadora. Exatamente porque sigo teimosamente 
acreditando nos princípios sagrados da hierarquia e da disciplina, sinto-me impedido de 
criticar qualquer ato do Comandante do Exército. Por outro lado, jamais agredirei minhas 
convicções para defender o indefensável – ressaltou.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/04/indefensavel-diz-general-etchegoyen-sobre-
participacao-de-pazuello-em-ato-de-bolsonaro-que-foi-absolvida-pelo-exercito/

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-04
Título: Generais reservistas apontam “subversão” e “desmoralização” na blindagem
de Pazuello pelo Exército

http://www.labdadosbrasil.com/
https://congressoemfoco.uol.com.br/colunas-destaque/ex-aliado-de-bolsonaro-denuncia-distribuicao-de-r-92-milhoes-ao-psl/
https://congressoemfoco.uol.com.br/colunas-destaque/ex-aliado-de-bolsonaro-denuncia-distribuicao-de-r-92-milhoes-ao-psl/
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/alerta-de-desmatamento-na-amazonia-bate-recorde-em-maio-mostra-inpe
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/alerta-de-desmatamento-na-amazonia-bate-recorde-em-maio-mostra-inpe
https://mst.org.br/2021/06/04/mst-doa-cerca-de-1-000-mudas-em-atalaia-al-em-comemoracao-ao-dia-do-meio-ambiente/
https://mst.org.br/2021/06/04/mst-doa-cerca-de-1-000-mudas-em-atalaia-al-em-comemoracao-ao-dia-do-meio-ambiente/
https://www.cartacapital.com.br/politica/desgaste-do-exercito-no-caso-pazuello-repercute-mal-nas-redes-sociai/
https://www.cartacapital.com.br/politica/desgaste-do-exercito-no-caso-pazuello-repercute-mal-nas-redes-sociai/
https://www.cartacapital.com.br/politica/desgaste-do-exercito-no-caso-pazuello-repercute-mal-nas-redes-sociai/
https://www.montedo.com.br/2021/06/04/indefensavel-diz-general-etchegoyen-sobre-participacao-de-pazuello-em-ato-de-bolsonaro-que-foi-absolvida-pelo-exercito/
https://www.montedo.com.br/2021/06/04/indefensavel-diz-general-etchegoyen-sobre-participacao-de-pazuello-em-ato-de-bolsonaro-que-foi-absolvida-pelo-exercito/


Descrição: Dois importantes generais da reserva, ex-apoiadores de Jair 
Bolsonaro, usaram palavras fortes para criticar o Exército por não punir o 
general Eduardo Pazuello – que subiu ao palanque de um ato político de apoio ao 
presidente, no Rio, num showmício em 23 de maio. Falaram que essa blindagem 
constitui “subversão” e “desmoralização” da disciplina e hierarquia que devem 
imperar nos quartéis.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/04/generais-reservistas-apontam-
subversao-e-desmoralizacao-na-blindagem-de-pazuello-pelo-exercito/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-05
Título: Em editorial, Estadão adverte que Bolsonaro quer dividir militares em 
facções incontroláveis
Descrição: "A lamentável decisão do Comando do Exército de não punir o general 
intendente Eduardo Pazuello, que desafiou a hierarquia e a disciplina ao 
participar de ato político do presidente Jair Bolsonaro, não tem nenhuma relação
com os valores e regramentos militares. Foi exclusivamente política", escreve em
editorial O Estado de S.Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/em-editorial-estadao-adverte-que-
bolsonaro-quer-dividir-militares-em-faccoes-incontrolaveis

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 19:33:14
Título: Efeito Pazuello: deputados querem alavancar PEC que veta militares em 
cargo político
Descrição: Proposta prevê proibição para fardados que estejam na ativa e tem 
apoio de parlamentares de siglas de fora da oposição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/efeito-pazuello-deputados-
querem-alavancar-pec-que-veta-militares-em-cargo-politico

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 15:34:22
Título: Enquanto Exército absolve Pazuello, sargento da Marinha cumpre prisão 
domiciliar por críticas a Bolsonaro
Descrição: O militar também alega que sofre perseguição por ser homossexual 
assumido e por suas convicções políticas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/enquanto-exercito-absolve-pazuello-
sargento-da-marinha-cumpre-prisao-domiciliar-por-criticas-a-bolsonaro/
  
Fonte: Congresso em Foco
Título: CPI recebeu 200 gigas sobre vídeos bolsonaristas apagados do YouTube
Descrição: A Google Brasil, responsável pela plataforma de vídeos do YouTube, 
encaminhou à CPI da Covid cerca de 200 gigabytes de arquivos relativos a vídeos 
de youtubers bolsonaristas retirados do ar. Os volumes foram requisitados após 
reportagem do Congresso em Foco indicar um apagamento em massa destes conteúdos.
Os conteúdos apagados identificados pela reportagem foram produzidos [ ]The post
CPI recebeu 200 gigas sobre vídeos bolsonaristas apagados do YouTube appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/cpi-pandemia-dados-youtuber/
 
Fonte: MST
Data: 2021-06-04
Título: Ninguém solta a mão de ninguém: Manuela D’Ávila e sua filha não estão 
sós
Descrição: …. Manuela, estamos contigo e conte com o MST na nossa caminhada por 
democracia, por justiça e pela verdade. Esses ataques atestam a sua grandeza e 
revelam a mediocridade dos seus detratores.
Vamos juntos derrotar a ideologia do bolsonarismo, que se expressa pelo ódio e 
pela violência, para resgatar os princípios da humanidade e construir uma 
sociedade com os valores da democracia e da justiça.
Url : https://mst.org.br/2021/06/04/ninguem-solta-a-mao-de-ninguem-manuela-
davila-e-sua-filha-nao-estao-sos/

Fonte: Vatican News - Português
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Título: O Papa: restaurar a natureza danificada significa restaurar a nós mesmos
Descrição: O Papa Francisco enviou uma mensagem à ONU por ocasião do lançamento 
hoje da Década da Restauração de Ecossistemas, promovida pelas Nações Unidas. A 
mensagem foi lida em vídeo pelo cardeal Parolin: a degradação \é um claro 
resultado da disfunção econômica\.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-06/mensagem-papa-francisco-
decada-onu-restauracao-ecossistemas.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 09:35:32
Título: Quase 3,5 milhões de brasileiros estão sem emprego há pelo menos dois 
anos
Descrição: Número é o mais alto da série histórica do IBGE. Recorde anterior 
também ocorreu no governo Bolsonaro, em 2019
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/quase-35-milhoes-de-brasileiros-estao-
sem-emprego-ha-pelo-menos-dois-anos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 21:09:17
Título: Vereador Renato Freitas (PT) é preso em Curitiba e acusa polícia de 
racismo, assista
Descrição: Não é a primeira vez que o parlamentar sofre perseguição e violência 
de forças de segurança, PT pede apuração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/vereador-renato-freitas-pt-e-
preso-em-curitiba-e-acusa-policia-de-racismo-assista

Fonte: Poder360
Título: Seleção rejeita Copa América, será derrota para Bolsonaro e vitória da 
Globo
Descrição: Jogadores indicam possível boicote. Técnico Tite está fechado com o 
timeEpisódio de assédio fragiliza a CBF
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/selecao-rejeita-copa-america-sera-
derrota-para-bolsonaro-e-vitoria-da-globo/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Como conquistas ambientais do Brasil estão ruindo sob Bolsonaro
Descrição: No Dia Mundial do Meio Ambiente, país não tem o que comemorar. 
Políticas de preservação consolidadas ao longo de décadas não vêm resistindo aos
ataques do governo Bolsonaro. Saiba quais são as principais áreas ameaçadas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/como-conquistas-ambientais-do-brasil-estão-ruindo-
sob-bolsonaro/a-57784764?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 18:13:46
Título: Delação mostra que juiz Bretas negociou penas com advogados e 
influenciou eleição
Descrição: Revista semanal teve acesso a áudios de delação premiada em que 
advogado criminalista denuncia atos ilícitos do juiz
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/delacao-mostra-que-juiz-bretas-
negociou-penas-com-advogados-e-influenciou-eleicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 20:27:47
Título: OAB decide pedir afastamento de Bretas ao CNJ após denúncia de advogado
Descrição: Provas de delação mostram Bretas negociando penas, orientando 
advogados de defesa e fazendo combinações com o MP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/oab-decide-pedir-afastamento-de-
bretas-ao-cnj-apos-denuncia-de-advogado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 20:00:29
Título: Com atuação da Campanha Despejo Zero, STF suspende desocupações por seis
meses
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Descrição: Ministro Luís Roberto Barroso avaliou que pessoas não devem ser 
retiradas de suas casas durante período de pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/com-atuacao-da-campanha-despejo-
zero-stf-suspende-desocupacoes-por-seis-meses

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 19:15:02
Título: Artigo | Vivo quer transformar educação nacional, poderia começar 
pagando o que deve
Descrição: Empresa de telefonia móvel deve R$ 990,7 milhões só em autuações que 
aplicadas pela Anatel e que ainda não foram pagas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/artigo-vivo-quer-transformar-
educacao-nacional-poderia-comecar-pagando-o-que-deve
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 16:20:48
Título: Armazém do Campo do MST chega a Porto Alegre com produtos da reforma 
agrária
Descrição: Movimento já tem lojas de produtos agrícolas em São Paulo, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Caruaru e São Luís
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/loja-do-armazem-do-campo-com-
alimentos-da-reforma-agraria-chega-a-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 13:51:54
Título: Repressão em Pernambuco acende alerta e movimentos falam em 
“fascistização” da PM
Descrição: Ação violenta da Polícia Militar cegou dois trabalhadores que sequer 
estavam na manifestação, muitos ficaram feridos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/repressao-em-pernambuco-acende-
alerta-e-movimentos-falam-em-fascistizacao-da-pm
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 12:48:38
Título: Vídeo: Por bicicletas de aluguel, PMs agridem entregadores, advogada e 
jornalista
Descrição: OAB-RJ condenou a ação e o “despreparo” dos PMs. Órgão cobrará o 
governo fluminense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/video-por-bicicletas-de-aluguel-
pms-agridem-entregadores-advogada-e-jornalista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 12:44:35
Título: 25ª Parada do orgulho LGBT de São Paulo acontece neste domingo pelo 
YouTube
Descrição: Programação terá oito horas de duração e apresentações musicais, 
entrevistas e debates
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/25-parada-do-orgulho-lgbt-de-
sao-paulo-acontece-neste-domingo-pelo-youtube
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 12:17:04
Título: Artigo | Sete motivos para ser contra a realização da Copa América no 
Brasil
Descrição: O presidente que demorou 8 meses para responder 40 e-mails da Pfizer,
em 10 minutos, respondeu à CONMEBOL positivamente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/artigo-sete-motivos-para-ser-
contra-a-realizacao-da-copa-america-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-04 10:33:34
Título: Taxa de desemprego no Rio de Janeiro é 32% maior que índice geral do 
Brasil
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Descrição: IBGE apontou desemprego de 19,4% no estado do Rio, ou seja, 32% maior
que a média registrada de 14,7% em todo o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/04/taxa-de-desemprego-no-rio-de-
janeiro-e-32-maior-que-indice-geral-no-brasil
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-04 23:27:06
Título: Vídeos mostram “ministério paralelo” orientando Bolsonaro contra vacinas
Descrição: Imagens trazem o virologista Paolo Zanoto, a imunologista Nise 
Yamaguchi e o deputado federal Osmar Terra em reunião com o presidente Imagens 
obtidas pelo Metrópoles 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/videos-mostram-ministerio-paralelo-
orientando-bolsonaro-contra-vacinas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-04 22:42:56
Título: PT divulga nota sobre prisão de vereador negro em Curitiba
Descrição: O presidente estadual do PT, deputado Arilson Chiorato, protestou 
nesta sexta-feira (4/6) contra a abordagem truculenta da Polícia Militar, que 
prendeu aleatoriamente o vereador do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/pt-divulga-nota-sobre-prisao-de-
vereador-negro-em-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-04 19:41:26
Título: Derrota de Bolsonaro: jogadores do Brasil decidiram não jogar a Copa 
América
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro sofreu uma dura derrota neste feriadão de
Corpus Christi com a notícia de que os jogadores da Seleção Brasileira irão 
boicotar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/derrota-de-bolsonaro-jogadores-do-
brasil-decidiram-nao-jogar-a-copa-america/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-04 18:45:44
Título: Morre aos 87 anos comandante da primeira guerrilha contra a ditadura 
militar de 1964
Descrição: O capitão reformado do Exército, Amadeu Felipe da Luz Ferreira, 
militante do PCB, morreu nesta quinta-feira (3/6), em Londrina, aos 87 anos. 
Amadeu Felipe comandou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/morre-aos-87-anos-comandante-da-
primeira-guerrilha-contra-a-ditadura-militar-de-1964/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-04 13:43:32
Título: Tudo que a mídia disse sobre o general Eduardo Pazuello e a leniência do
Exército
Descrição: Nas manchetes dos principais jornais brasileiros nesta sexta-feira 
(4/6), a notícia é a decisão do Exército de livrar a cara do General Eduardo 
Pazuello, após 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/tudo-que-a-midia-disse-sobre-o-
general-eduardo-pazuello-e-a-leniencia-do-exercito/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-04 11:48:52
Título: Taxa vacinal despencou no Brasil sob o governo Bolsonaro
Descrição: O presidente Bolsonaro é o principal aliado de vírus e bactérias no 
País A campanha antivacina do presidente Jair Bolsonaro parece que surtiu efeito
em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/taxa-vacinal-despencou-no-brasil-
sob-o-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 22:00:55
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Título: Seu celular está em um relacionamento abusivo com você? – Por Deivi Kuhn
Descrição: Os relacionamentos sempre se iniciam plenos de amor e leveza. Os 
celulares, que amamos cegamente, nos submeteram a um relacionamento tóxico. É 
hora dar um passo para nossa liberdade instalando uma loja de aplicativos que 
nos respeite!
Url :https://revistaforum.com.br/debates/seu-celular-esta-em-um-relacionamento-
abusivo-com-voce-por-deivi-kuhn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 21:37:43
Título: Em carta, médicos criticam posicionamento do Conselho Federal de 
Medicina: “Muitos negam ser cúmplices desse desastre”
Descrição: Manifesto intitulado \Compromisso com a Vida, Compromisso com a 
Verdade\, assinado por mais de 100 médicos renomados, vem após o presidente do 
conselho criticar a CPI do Genocídio e defender negacionista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-carta-medicos-criticam-
posicionamento-do-conselho-federal-de-medicina-muitos-negam-ser-cumplices-desse-
desastre1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 20:34:29
Título: Flávio Dino faz Arraial da Vacinação no Maranhão para todos com mais de 
38 anos
Descrição: A iniciativa, inédita no estado, começa neste sábado (5), a partir 
das 8 horas, e segue até 12 horas do domingo (6), no sistema drive thru
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/flavio-dino-faz-arraial-da-
vacinacao-no-maranhao-para-todos-com-mais-de-38-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 20:09:53
Título: O Amor não mata – Por Verônica Lima
Descrição: Quantas outras Vitóryas precisam morrer para tomarmos consciência da 
gravidade e do tamanho do problema? Um passo importante foi a sanção da Lei do 
Feminicídio, em 2015, por Dilma Rousseff, mas isso não basta
Url :https://revistaforum.com.br/debates/amor-nao-mata-por-veronica-lima/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 20:00:15
Título: Assédio sexual: funcionária da CBF diz que presidente da entidade tentou
forçá-la a comer ração e a chamou de “cadela”
Descrição: Funcionária da CBF protocolou denúncia contra Rogério Caboclo na 
Comissão de Ética e na Diretoria de Governança e Conformidade da entidade nesta 
sexta-feira (4)
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/assedio-sexual-funcionaria-da-cbf-diz-
que-presidente-da-entidade-tentou-forca-la-a-comer-racao-e-a-chamou-de-cadela1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 19:55:42
Título: O Planeta Azul – Primeiro satélite 100% brasileiro entra em operação
Descrição: Na parceria da Fórum com o canal O Planeta Azul, confirma o início 
das atividades do Amazônia 1, o satélite projetado, integrado, testado e operado
por brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-planeta-azul-primeiro-satelite-100-
brasileiro-entra-em-operacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 19:45:31
Título: Após vídeo de reunião do “gabinete paralelo”, Randolfe vai convocar 
Osmar Terra à CPI
Descrição: O vice-presidente da comissão anunciou que vai chamar também para 
depor o médico virologista Paolo Zanotto, que disse para Bolsonaro ter “extremo 
cuidado” com a vacinação em massa
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/apos-video-de-reuniao-do-gabinete-
paralelo-randolfe-vai-convocar-osmar-terra-a-cpi/

https://revistaforum.com.br/coronavirus/apos-video-de-reuniao-do-gabinete-paralelo-randolfe-vai-convocar-osmar-terra-a-cpi/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/apos-video-de-reuniao-do-gabinete-paralelo-randolfe-vai-convocar-osmar-terra-a-cpi/
https://revistaforum.com.br/debates/o-planeta-azul-primeiro-satelite-100-brasileiro-entra-em-operacao/
https://revistaforum.com.br/debates/o-planeta-azul-primeiro-satelite-100-brasileiro-entra-em-operacao/
https://revistaforum.com.br/esporte/assedio-sexual-funcionaria-da-cbf-diz-que-presidente-da-entidade-tentou-forca-la-a-comer-racao-e-a-chamou-de-cadela1/
https://revistaforum.com.br/esporte/assedio-sexual-funcionaria-da-cbf-diz-que-presidente-da-entidade-tentou-forca-la-a-comer-racao-e-a-chamou-de-cadela1/
https://revistaforum.com.br/debates/amor-nao-mata-por-veronica-lima/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/flavio-dino-faz-arraial-da-vacinacao-no-maranhao-para-todos-com-mais-de-38-anos/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/flavio-dino-faz-arraial-da-vacinacao-no-maranhao-para-todos-com-mais-de-38-anos/
https://revistaforum.com.br/brasil/em-carta-medicos-criticam-posicionamento-do-conselho-federal-de-medicina-muitos-negam-ser-cumplices-desse-desastre1/
https://revistaforum.com.br/brasil/em-carta-medicos-criticam-posicionamento-do-conselho-federal-de-medicina-muitos-negam-ser-cumplices-desse-desastre1/
https://revistaforum.com.br/brasil/em-carta-medicos-criticam-posicionamento-do-conselho-federal-de-medicina-muitos-negam-ser-cumplices-desse-desastre1/
https://revistaforum.com.br/debates/seu-celular-esta-em-um-relacionamento-abusivo-com-voce-por-deivi-kuhn/
https://revistaforum.com.br/debates/seu-celular-esta-em-um-relacionamento-abusivo-com-voce-por-deivi-kuhn/


 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 19:29:14
Título: Internet: provedores de pequeno porte e a democratização do acesso às 
redes
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil será sobre a horizontalização
e democratização do acesso às redes. Com mediação de Sergio Rosa, Aníbal Diniz e
Cristiane Sanches irão falar sobre como esse debate pode avançar e quais ações 
são necessárias para reverter mais uma desigualdade nacional. Aníbal Diniz é 
graduado em História pela UFAC. Atuou no jornalismo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/internet-provedores-de-pequeno-porte-e-
a-democratizacao-do-acesso-as-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 19:21:05
Título: Zélia Duncan e Leoni, parceiros na música e no ativismo, falam do novo 
disco da cantora
Descrição: No papo-cabeça da semana, os cantores Zélia Duncan e Leoni falam da 
parceria no single Sobre Esses Dias, e do novo disco da cantora, pelespírito, 
composto sob a influência da pandemia de coronavírus. Com Cynara Menezes 
#RevistaFórum #TVFórumApoie o jornalismo progressista!PayPal ou boleto aqui: 
https://revistaforum.com.br/apoieCatarse: https://www.catarse.me/forumonzeemeia
Ou doe via Pix pela chave: pix@revistaforum.com.brBaixe o app da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/zelia-duncan-e-leoni-parceiros-na-
musica-e-no-ativismo-falam-do-novo-disco-da-cantora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 17:11:15
Título: 5 filmes para você entender por que o Mês do Orgulho LGBT é político
Descrição: Em tempos de Bolsonaro e ultraconservadorismo, audiovisual brasileiro
queer é resistência na sétima arte
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/5-filmes-para-voce-entender-por-que-o-
mes-do-orgulho-lgbt-e-politico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 13:48:14
Título: Estudo na Nature mostra como falta de distanciamento levou a 2ª onda e 
nova variante do coronavírus
Descrição: Pesquisadores mapearam variante do vírus no Amazonas. Aumento da 
transmissão coincidiu com relaxamento das medidas restritivas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/estudo-na-nature-mostra-como-falta-
de-distanciamento-levou-a-2-onda-e-nova-variante-do-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 12:53:19
Título: Ativista vai processar Patrícia Abravanel por homofobia: “Não é a 
primeira vez”
Descrição: A apresentadora se desculpou e pediu aos ativistas LGBT \menos 
agressividade\ na hora de ensinar
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/ativista-vai-processar-patricia-
abravanel-por-homofobia-nao-e-a-primeira-vez/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 10:15:46
Título: PMs agridem advogada no Rio por questionar prisão de entregador de 
aplicativo
Descrição: Vanessa Lima considerou a prisão \arbitrária\ e interveio no caso. Um
jornalista e outros entregadores também foram agredidos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pms-agridem-advogada-no-rio-por-
questionar-prisao-de-entregador-de-aplicativo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-04 00:37:14
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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: OGlobo
Data: 2021-06-05 05:00:38
Título: Mortes no Jacarezinho: Especialistas são favoráveis à contratação de 
peritos independentes pelo MPRJ
Descrição: RIO — A contratação de uma perícia independente pelo Ministério 
Público do Rio (MPRJ) para ajudar nas investigações das mortes do Jacarezinho, 
conforme adiantou O GLOBO/Extra na última quarta-feira, foi vista com bons olhos
por especialistas nas áreas de segurança e do direito. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/mortes-no-jacarezinho-especialistas-sao-
favoraveis-contratacao-de-peritos-independentes-pelo-mprj-25048310
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-05 09:39:14
Título: Caso Pazuello eleva tensão entre 'generais do presidente' e comando do 
Exército, vê historiador
Descrição: Apesar da gravidade da decisão de não punir general da ativa após 
participação em ato político, especialista não vê ineditismo no caso e demonstra
maior temor com possível mobilização de polícias militares por Bolsonaro.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57366311
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-05 00:46:02
Título: Indulto a Pazuello é novo passo rumo à desestabilização da democracia 
brasileira
Descrição: Ex-ministro Celso Amorim e especialistas acreditam que decisão 
demonstra submissão do Exército ao Governo Bolsonaro. “O presidente quer 
transformar militares em sua milícia”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-05/indulto-a-pazuello-e-novo-
passo-rumo-a-desestabilizacao-da-democracia-brasileira.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-04 00:00:00
Título: Decisão do Exército de livrar Pazuello é criticada em diferentes 
Poderes, por cotados para 2022 e ex-aliados de Bolsonaro
Descrição: A decisão do Exército de livrar o general da ativa Eduardo Pazuello 
de punição por ter participado de um ato político ao lado de Jair Bolsonaro foi 
alvo de críticas tanto no meio militar como em diferentes Poderes, de ex-aliados
do presidente a rivais políticos cotados para disputar o Planalto em 2022.Leia 
mais (06/04/2021 - 18h02)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/decisao-do-exercito-de-livrar-pazuello-e-criticada-em-
diferentes-poderes-por-cotados-para-2022-e-ex-aliados-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-04 00:00:00
Título: Vergonha e desmoralização para todos, diz Santos Cruz sobre ausência de 
punição para Pazuello
Descrição: Ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, o general da reserva Carlos 
Alberto dos Santos Cruz afirmou em redes sociais que a decisão do Exército de 
não punir Eduardo Pazuello por participação em uma manifestação política, 
cedendo a uma pressão do presidente, é uma \vergonha\ e uma \desmoralização para
todos nós\.Leia mais (06/04/2021 - 10h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/vergonha-e-desmoralizacao-para-todos-diz-santos-cruz-sobre-
ausencia-de-punicao-para-pazuello.shtml
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-04 23:26:00
Título: Congresso recebe neste sábado projeções pelo Dia Mundial do Meio 
Ambiente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/768800-congresso-recebe-neste-sabado-
projecoes-pelo-dia-mundial-do-meio-ambiente/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-04 18:28:58
Título: Secretário-geral da OTAN diz não ver China 'como um adversário'
Descrição: A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) afirma não 
considerar a China como um adversário, mas incluirá o país no Novo Conceito 
Estratégico pela primeira vez.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2021060417621024-secretario-geral-da-
otan-diz-nao-ver-china-como-um-adversario/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-04 13:56:32
Título: Ex-presidente Donald Trump é expulso do Facebook por 2 anos
Descrição: A rede social Facebook anunciou, nesta sexta-feira (4), sua decisão 
em manter a suspensão da conta do ex-presidente dos EUA Donald Trump por dois 
anos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021060417620517-ex-presidente-donald-
trump-e-expulso-do-facebook-por-2-anos/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-04 09:43:46
Título: Bolsonaro apela no Fórum Econômico Internacional para parceria 
diversificada entre Brasil e Rússia
Descrição: Nesta sexta-feira (4), o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro 
discursou no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021060417620024-bolsonaro-apela-
parceria-diversificada-brasil-russia/
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