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Fonte: Brasil 247 
Data: 2021-06-07
Título: Bolsonaro recusou vacina quando a Pfizer venderia ao Brasil com 50% de 
desconto
Descrição: Jair Bolsonaro ignorou proposta da Pfizer de vender a vacina contra a
Covid-19 por US$ 10 a dose, quando o valor chegava a US$ 20 em outros países. O 
governo de Jair Bolsonaro considerou caro o preço cobrado pela Pfizer e deixou 
de comprar em agosto de 2020 até 70 milhões de doses, que poderiam ter sido 
entregues pela farmacêutica a partir de dezembro, informa a Folha de São Paulo. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-recusou-vacina-quando-a-pfizer-
venderia-ao-brasil-com-50-de-desconto

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 14:49:11
Título: Bolsonaro é o maior influenciador de cloroquina no mundo, indica 
pesquisa
Descrição: Levantamento mostra que o presidente brasileiro superou o ex-
presidente dos EUA Trump e engajou milhões de pessoas nas redes para defender a 
medicação.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-e-o-maior-influenciador-de-
cloroquina-no-mundo-indica-pesquisa/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-06 19:02:10
Título: Covid: Brasil fecha mais uma semana com número de casos acima de 400 mil
Descrição: O país registrou 873 mortes nas últimas 24 horas, média móvel de 
óbitos se manteve estável
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/06/covid-brasil-fecha-mais-uma-
semana-com-numero-de-casos-acima-de-400-mil

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-06
Título: O Brasil reencontra o fantasma do racionamento de energia..
Descrição: Inépcia, ausência de planejamento, investimento insuficiente e uma 
seca brutal aumentam os riscos de um cenário semelhante ao de 2001.
Url : https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/de-volta-ao-passado-2/

Fonte: Poder360
Título: Viagens com aglomeração na pandemia são 90% dos gastos de Bolsonaro
Descrição: Dados até março deste ano. Folgas são viagens mais caras
Url :https://www.poder360.com.br/governo/viagens-com-aglomeracao-na-pandemia-
sao-90-dos-gastos-de-bolsonaro/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Presidente da CBF é afastado
Descrição: Rogério Caboclo vai deixar cargo por 30 dias após decisão da Comissão
de Ética. Dirigente foi acusado de assédio sexual por funcionária. Entidade 
também passa por crise envolvendo a realização da Copa América.
Url :https://www.dw.com/pt-br/presidente-da-cbf-é-afastado/a-57796538?maca=bra-
rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 15:48:56
Título: Atos antidemocráticos: PF revela que Michelle e assessor de Bolsonaro 
acessaram perfis fakes e golpistas
Descrição: A maioria dos acessos a esses perfis se deram dentro de órgãos 
públicos ligados ao Palácio do Planalto
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/atos-antidemocraticos-investigacao-
revela-que-michelle-bolsonaro-e-o-assessor-presidencial-acessaram-perfis-fakes-
e-golpistas/

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-06
Título: A falácia do general e uma lição básica do Regulamento Disciplinar do 
Exército
Descrição: General de Exército Luiz Eduardo Ramos, 48 anos de serviço ativo, 
“ensinando” noções de disciplina a paisanos:
“Em qualquer transgressão disciplinar, de soldado a general, são analisadas as 
condicionantes da transgressão e a pessoa do transgressor. O comandante do 
Exército, ao analisar a história de vida do Pazuello, considerou que aquele fato
não se constituiu transgressão.” (Entrevista ao jornal O Globo)
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/06/a-falacia-do-general-e-uma-licao-
basica-do-regulamento-disciplinar-do-exercito/

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-06-06
Título: Vijay Prashad: as árvores não têm voz
Descrição:  Ata da Conferência 1972 das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, os delegados decidiram realizar anualmente um dia Mundial do Meio 
Ambiente. Em 1974, a ONU exortou o mundo a comemorar aquele dia 5 de junho com o
slogan “Só uma Terra”. Este ano, o tema é “Restauração do Ecossistema”, 
enfatizando como o sistema capitalista corroeu a capacidade da Terra de 
sustentar a vida. A Global Footprint Network relata que não vivemos em uma 
Terra, mas em 1,6 Terras. Vivemos em mais de uma Terra porque, ao invadir e 
destruir a biodiversidade, degradar a terra e poluir o ar e a água, estamos 
canibalizando o planeta. Este artigo contém um Alerta Vermelho da 
Tricontinental: Instituto de Pesquisa Social sobre a catástrofe ambiental que se
abate sobre nós. Vários cientistas importantes contribuíram para isso. Ele pode 
ser lido abaixo e baixado como uma impressão em PDF aqui;
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/06/vijay-prashad-trees-have-no-voice/

Fonte: MST
Data: 2021-06-04
Título: “Todo o quilombo defende o meio ambiente e devem ser protegidos”, diz 
dirigente quilombola
Descrição: Katia Penha, coordenadora nacional da CONAQ, denuncia que quatro dias
antes do dia do meio ambiente, o presidente da Fundação Cultural Palmares, 
revogou Instrução Normativa que garantia a proteção ambiental em torno dos 
territórios dos quilombos no país
Url : https://mst.org.br/2021/06/04/todo-o-quilombo-defende-o-meio-ambiente-e-
devem-ser-protegidos-diz-dirigente-quilombola/

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-06-06
Título: RAS quer reduzir em 28% gases com efeito de estufa até 2030
Descrição: A ÁFRICA do Sul quer reduzir em 28% a emissão de gases com efeito de 
estufa até 2030, anunciaram, em audição, os membros da comissão presidencial das
alterações climáticas. A comissão, nomeada em 2020, debateu a proposta de 
emissão de entre 380 e 400 toneladas de dióxido de carbono (CO2) até 2030. O NDC
('Nationally Determined Contribution') possui um plano a ser apresentado ainda 
este ano na convenção das Nações Unidas sobre as alterações climáticas.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/102289-ras-quer-
reduzir-em-28-gases-com-efeito-de-estufa-ate-2030

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-06-07
Título: Pai de Assange na turnê pelos EUA - Primeira parada em Miami
Descrição: Os familiares de Assange se reunirão com ativistas, imprensa e 
legisladores para aumentar a conscientização sobre a importância de proteger 
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denunciantes e jornalistas e defender a libertação de Julian Assange, que as 
Nações Unidas declararam “detido arbitrariamente” desde 2010.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/07/watch-assanges-father-on-us-tour-
first-stop-miami/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-06 11:48:18
Título: Nestlé admite, mas ignora que seus produtos não são saudáveis, mostra 
documento
Descrição: Levantamento de circulação interna da empresa revela que 60% dos 
produtos vendidos pela companhia não são saudáveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/06/nestle-admite-mas-ignora-que-
seus-produtos-nao-sao-saudaveis-mostra-documento

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, Cuba
Título: Assembleia Geral da ONU elegerá novo presidente
Descrição: Nações Unidas, 7 de junho (Prensa Latina) Hoje a Assembleia Geral da 
ONU elegerá o presidente da septuagésima sexta sessão entre os candidatos Zalmai
Rassoul, do Afeganistão, e Abdulla Shahid, das Maldivas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453924&SEO=asamblea-general-
de-la-onu-elegira-nuevo-presidente

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-06 17:22:23
Título: “Neste ano de pandemia nosso trabalho se tornou muito arriscado”, afirma
cobradora
Descrição: Motoristas e cobradores do transporte urbano estão entre as 
categorias que não pararam durante a pandemia 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/06/nesse-ano-de-pandemia-nosso-
trabalho-se-tornou-muito-arriscado-afirma-cobradora
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-06 13:56:30
Título: Veja como foi a 25ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, 
totalmente online
Descrição: Pelo segundo ano consecutivo, Parada acontece virtualmente, por conta
da pandemia de covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/06/ao-vivo-acompanhe-a-25-edicao-
da-parada-do-orgulho-lgbt-de-sao-paulo
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-06 19:58:45
Título: Bolsonaro pede à CBF Renato Gaúcho como técnico da Seleção Brasileira
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro pressiona a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) para demitir o atual técnico Tite para substituí-lo por Renato 
Gaúcho, do Grêmio. Desde 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/bolsonaro-pede-a-cbf-renato-gaucho-
como-tecnico-da-selecao-brasileira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-06 13:30:54
Título: Com lideranças de 13 partidos, Geringonça fará encontro presencial dia 
15 de junho no Paraná
Descrição: Uma frente plural e suprapartidária, com a participação de lideranças
de ao menos 13 partidos, foi formada no Paraná para discutir a pandemia, 
economia e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/com-liderancas-de-13-partidos-
geringonca-fara-encontro-presencial-dia-15-de-junho-no-parana/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-07 08:46:01
Título: Secom teria usado Google Tradutor para acusar The Economista de querer 
“eliminar” Bolsonaro
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Descrição: Ao acusar revista de fazer \apologia ao suicídio\, Secom transcreveu 
errada a expressão que diz que a \prioridade urgente é derrotar Bolsonaro nas 
urnas\ por \a prioridade é eliminá-lo\, tradução oferecida pela ferramenta do 
Google. Erro levou \Carluxo\ aos assuntos mais comentados do Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/midia/secom-teria-usado-google-tradutor-para-
acusar-the-economista-de-querer-eliminar-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-07 02:11:57
Título: Fantástico mostra áudios exclusivos que comprometem Caboclo no escândalo
de assédio
Descrição: O programa da Globo teve acesso a uma das gravações feitas pela 
funcionária da CBF e consultou um perito, que confirmou a veracidade do áudio
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-mostra-audios-exclusivos-que-
comprometem-caboclo-no-escandalo-de-assedio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-07 00:14:56
Título: Sentiu: Governo Bolsonaro ataca The Economist e sugere que revista fez 
“apologia ao homicídio” do presidente
Descrição: Através do perfil oficial da Secretaria de Comunicação, governo 
Bolsonaro respondeu à matéria crítica da respeitada revista britânica a 
Bolsonaro, chegando a afirmar que a publicação faz \panfletarismo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/sentiu-governo-bolsonaro-
ataca-the-economist-e-sugere-que-revista-fez-apologia-ao-homicidio-do-
presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 23:04:31
Título: “E o Lula, hein?”: Para justificar crise com a Copa América, Flávio 
Bolsonaro associa Tite ao ex-presidente petista
Descrição: Senador apelou para que os jogadores, insatisfeitos com a realização 
do torneio no Brasil, joguem o campeonato, se referindo ao técnico como \puxa 
saco do Lula\
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/e-o-lula-hein-para-justificar-crise-
com-a-copa-america-flavio-bolsonaro-associa-tite-ao-ex-presidente-petista1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 22:21:17
Título: Em meio à crise na CBF, Brasília tem carreata e ato simbólico contra a 
realização da Copa América
Descrição: Bolsonaro já estaria disposto a interferir para substituir técnico e 
jogadores da seleção, que estão insatisfeitos com a realização do torneio no 
Brasil em pleno descontrole da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/em-meio-a-crise-na-cbf-brasilia-tem-
carreata-e-ato-simbolico-contra-a-realizacao-da-copa-america/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 22:11:50
Título: Substituto de Caboclo na CBF, Coronel Nunes serviu à ditadura e foi 
prefeito biônico no Pará
Descrição: Reportagem de Lúcio de Castro em 2016 mostrou que ele recebia, à 
época, um salário mensal de R$ 14.768,00 da FAB como anistiado
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/substituto-de-caboclo-na-cbf-coronel-
nunes-serviu-a-ditadura-e-foi-prefeito-bionico-no-para/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 21:19:23
Título: Por falta de insumos, Fiocruz vai paralisar produção da vacina de Oxford
na sexta-feira
Descrição: A fundação aguarda, ainda, quatro lotes de Ingrediente Farmacêutico 
Ativo (IFA) referentes a junho e julho, o que deve gerar mais de 20 milhões de 
doses
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/por-falta-de-insumos-fiocruz-vai-
paralisar-producao-da-vacina-de-oxford-na-sexta-feira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 20:57:34
Título: Advogada da OAB-SC é ameaçada de morte por bolsonaristas após repudiar 
estupro coletivo sofrido por jovem gay
Descrição: Por associar o crime bárbaro de homofobia ao discurso de ódio de 
políticos, a presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da OAB-SC 
teve suas redes invadidas por bolsonaristas, \Só estou lutando pelo bem\
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/advogada-da-oab-sc-e-ameacada-de-morte-
por-bolsonaristas-apos-repudiar-estupro-coletivo-sofrido-por-jovem-gay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 19:34:19
Título: Presidente da CBF promete a Bolsonaro a troca de Tite por Renato Gaúcho,
informa Rizek
Descrição: O atual treinador da seleção brasileira deve ser demitido depois do 
jogo contra o Paraguai, terça-feira (8), pelas Eliminatórias, sendo substituído 
por um técnico bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/presidente-da-cbf-promete-a-bolsonaro-
a-troca-de-tite-por-renato-gaucho-informa-rizek/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 17:55:15
Título: Erasmo Carlos desmente manchete da Folha sobre CPI do Genocídio: “Torço 
para que sejam punidos”
Descrição: Título de reportagem dava a entender que cantor era contra a 
investigação da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/erasmo-carlos-desmente-
manchete-da-folha-sobre-cpi-do-genocidio-torco-para-que-sejam-punidos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 17:28:37
Título: Bolsonaro derrotado: Datena informa que Copa América não deve ser no 
Brasil
Descrição: Informação foi revelada durante o programa \Domingo Esportivo 
Bandeirantes\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-derrotado-datena-informa-
que-copa-america-nao-deve-ser-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 17:15:29
Título: Feminicídio dispara no Norte e registra aumento de 37% na pandemia
Descrição: Entre os estados, no entanto, São Paulo é o que lidera. Ao todo, país
teve 1.338 casos em 2020
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feminicidio-dispara-no-norte-e-registra-
aumento-de-37-na-pandemia1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 14:25:07
Título: Genro de Edir Macedo pede que fiéis doem auxílio emergencial para o 
‘Senhor multiplicar’
Descrição: \Vocês preferem o auxílio emergencial ou o auxílio providencial?\, 
questiona Renato Cardoso, bispo da Igreja Universal, durante culto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/genro-de-edir-macedo-pede-que-fieis-
doem-auxilio-emergencial-para-o-senhor-multiplicar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 13:24:53
Título: Assessor de Fernando Holiday estimula ataques nas redes à família de 
Manuela D’Ávila
Descrição: Lucas Pavanato publicou uma foto de Manuela ao lado do marido e 
enteado. Com as críticas, apagou o post e disse que \exagerou\
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/assessor-de-fernando-holiday-estimula-
ataques-nas-redes-a-familia-de-manuela-davila/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 13:11:44
Título: Flávio Dino realiza “Arraial da vacinação”, veja vídeo
Descrição: Governador também revelou que o Consórcio do Nordeste já estuda os 
próximos passos para viabilizar a entrega da vacina Sputnik
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-dino-realiza-arraial-da-
vacinacao-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 12:23:15
Título: Secretário de Defesa Social de Pernambuco entrega o cargo
Descrição: \Os fatos ocorridos no último sábado foram graves, e precisam ser 
investigados de forma ampla e irrestrita\, declarou Antonio Pádua ao se demitir
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/secretario-de-defesa-social-de-
pernambuco-entrega-o-cargo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 12:19:17
Título: Marcos Rogério, que defende Bolsonaro na CPI, usa verba pública para 
pagar aluguel à ex-esposa
Descrição: Senador fez pagamentos de R$ 4,6 mil por escritório em Rondônia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marcos-rogerio-que-defende-bolsonaro-
na-cpi-usa-verba-publica-para-pagar-aluguel-a-ex-esposa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 11:37:44
Título: Marinha omite informações sobre sargento preso por críticas a Bolsonaro
Descrição: Instituição se recusou a responder questionamentos sobre a situação 
de Michel Uchiha, alvo de prisão disciplinar na Escola Naval do Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/marinha-omite-informacoes-sobre-
sargento-preso-por-criticas-a-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-06 11:35:36
Título: Ativistas LGBT processam o SBT por homofobia
Descrição: Durante transmissão do programa \Vem pra Cá\, apresentadora afirmou 
que as LGBTs precisam ser \tolerantes com a homofobia\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ativistas-lgbt-processam-o-sbt-por-
homofobia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-06 11:00:24
Título: Senadores estão aprendendo a cortar o lero-lero dos negacionistas na CPI
Descrição: Eles se focaram em questões básicas e técnicas, sem dar margem para o
proselitismo ideológico ou moral.The post Senadores estão aprendendo a cortar o 
lero-lero dos negacionistas na CPI appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/06/cpi-negacionistas-extremistas-
yamaguchi/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-07 08:29:11
Título: Os chocantes relatos sobre internatos onde morreram 6 mil crianças 
indígenas no Canadá
Descrição: O Sistema Escolar de Residências Indígenas do Canadá tinha 130 
internatos e o seu principal objetivo era receber crianças indígenas. Nos locais
há relatos de todos os tipos de abusos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-57379972
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-06 18:25:03
Título: O manual de instruções de Vinicius de Moraes
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Descrição: A digitalização e disponibilização do arquivo do autor de ‘Garota de 
Ipanema’ permite entrar em seu laborioso processo criativo. “Vinicius é o poeta 
da simplicidade, da síntese poética”
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-06-06/o-manual-de-vinicius-de-
moraes.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-07 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 7 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (7), marcada por detenções após ataques em 
Manaus, pela eleição presidencial no Peru e pela perda de maioria do partido de 
López Obrador na câmara baixa do Congresso.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021060717626955-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-7-de-junho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-06 18:04:12
Título: Enquanto Bolsonaro se articula para demitir Tite, presidente da CBF é 
afastado do cargo
Descrição: Presidente estaria criando estratégias para contornar resistência à 
realização do campeonato no Brasil. Em meio ao diálogo com Bolsonaro para 
efetuar troca de técnicos, Rogério Caboclo, presidente da CBF, foi afastado do 
cargo.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021060617626403-enquanto-bolsonaro-se-
articula-para-demitir-tite-presidente-da-cbf-e-afastado-do-cargo/
 

https://br.sputniknews.com/brasil/2021060617626403-enquanto-bolsonaro-se-articula-para-demitir-tite-presidente-da-cbf-e-afastado-do-cargo/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021060617626403-enquanto-bolsonaro-se-articula-para-demitir-tite-presidente-da-cbf-e-afastado-do-cargo/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021060717626955-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-7-de-junho/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021060717626955-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-7-de-junho/
https://brasil.elpais.com/cultura/2021-06-06/o-manual-de-vinicius-de-moraes.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2021-06-06/o-manual-de-vinicius-de-moraes.html

