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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 07:49:10
Título: Imunidade de rebanho por contágio: a ideia errada que seduziu a extrema 
direita
Descrição: Teoria de que contaminação em massa pode controlar surtos de doenças 
é cientificamente equivocada e eticamente inviável
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/imunidade-de-rebanho-por-
contagio-a-ideia-errada-que-seduziu-a-extrema-direita

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-06-07
Título: Levado para um inferno de lucros
Descrição: Nina Burleigh diz que o que parecia caos ou tomada de decisão ad-hoc 
por Trump nos primeiros dias da pandemia estava, de fato, profundamente 
enraizado na ideologia. O que parecia caos ou tomada de decisão ad hoc por um 
presidente fraudador eleito de maneira improvável estava, na verdade, 
profundamente enraizado na ideologia; especificamente, na crença de que a função
do governo não era exercer liderança, nem ativar agências governamentais para 
ajudar o povo americano. Era para promover a indústria privada e seus lucros 
como a solução para tudo e qualquer pandemia.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/07/swept-into-a-covid-hell-of-profits/
 
Fonte: The Nation, Estados Unidos
Data: 2021-06-07 15:10:28
Título: Democratas da Câmara pedem respostas sobre o envolvimento dos EUA no 
Brasil
Descrição: Aída Chávez. Uma carta ao procurador-geral pergunta sobre o papel do 
Ministério da Justiça na investigação que levou à prisão injusta do ex-
presidente Lula.
Url :https://www.thenation.com/article/world/brazil-lula-letter/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 16:49:00
Título: Média de mortes por covid cresceu 70% em maio, segundo cartórios 
brasileiros
Descrição: Resultado mantém tendência observada em meses anteriores com platô 
altíssimo de óbitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/media-de-mortes-por-covid-
cresceu-70-em-maio-segundo-cartorios-brasileiros

Fonte: Poder360
Título: Itamaraty envia indicação de Crivella como embaixador na África do Sul
Descrição: Para manter apoio da UniversalEx-prefeito terá de ser sabatinado
Url :https://www.poder360.com.br/governo/itamaraty-envia-indicacao-de-crivella-
como-embaixador-na-africa-do-sul/

Fonte: Congresso em Foco
Título: TCU desmente Bolsonaro sobre suposta recontagem de mortos
Descrição: Em nota enviada à imprensa, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
desmentiu a declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a produção de 
um relatório de recontagem sobre o número de mortos pelo novo coronavírus no 
país. A nota também foi divulgada nas redes sociais. O TCU esclarece que não há 
informações em relatórios [ ]The post TCU desmente Bolsonaro sobre suposta 
recontagem de mortos appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/tcu-desmente-bolsonaro-sobre-
suposta-recontagem-de-mortes-por-covid/

Fonte: Global Times – China
Data: 2021-06-07
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Título: Trump desesperado por qualquer atenção após 'morte na mídia social', 
falhas políticas
Descrição: … Trump vem tentando manter sua forte presença no campo da opinião 
pública dos EUA depois de não conseguir ser reeleito. Mas isso obviamente não é 
fácil. Uma frase popular chinesa recente, "morte social", referindo-se à 
alienação de certas pessoas da sociedade a ponto de serem excluídas ou ignoradas
na sociedade, pode até certo ponto ser aplicada ao que aconteceu com Trump. …
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225628.shtml

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-08
Título: PF tem provas de financiamento ilegal da campanha presidencial de 
Bolsonaro
Descrição: Documentos da PF indicam que empresário bancou material de campanha 
de Bolsonaro em 2018 sem declarar à Justiça Eleitoral
Url : https://www.brasil247.com/brasil/pf-tem-provas-de-financiamento-ilegal-da-
campanha-presidencial-de-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 21:26:19
Título: Exército impõe sigilo de 100 anos sobre processo administrativo contra 
Pazuello
Descrição: Em 4 de junho, o general Paulo Sérgio de Oliveira decidiu não punir 
ex-ministro por participar de evento de Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/exercito-impoe-sigilo-de-100-
anos-sobre-processo-administrativo-contra-pazuello

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-07
Título: Uma idolatria, cega e pouco inteligente, está dividindo a reserva das 
Forças Armadas
Descrição: ..Jair Bolsonaro, a quem eles parecem idolatrar e que tratam como o 
“Salvador da Pátria” (como se isso existisse), é a antítese do Soldado, um homem
que sente prazer em ser o indutor da indisciplina nas instituições que a têm 
como alicerce das suas missões e da sua própria existência.
Disciplina e hierarquia são coisas que Bolsonaro, quando em seu curto tempo no 
serviço ativo ou mesmo fora dele, nunca respeitou devidamente ou entendeu a 
importância.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/07/uma-idolatria-cega-e-pouco-
inteligente-esta-dividindo-a-reserva-das-forcas-armadas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 01:00:01
Título: Jornal Nacional destaca que documentos da PF mostram que Fakhoury bancou
campanha de Bolsonaro sem declarar ao TSE
Descrição: O telejornal expôs ainda o elo da deputada Bia Kicis, presidenta da 
CCJ, com os atos antidemocráticos
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-que-documentos-
da-pf-mostram-que-fakhoury-bancou-campanha-de-bolsonaro-sem-declarar-ao-tse/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 14:43:49
Título: “A formação pela qual passamos é uma lavagem cerebral”, revela ex-
policial militar
Descrição: Dirigente do Movimento dos Policiais Antifascistas diz que ação que 
cegou homem em Pernambuco foi \totalmente covarde\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/a-formacao-pela-qual-passamos-e-
uma-lavagem-cerebral-revela-ex-policial-militar

Fonte: Vatican News - Português
Título: Colômbia, Duque: reforma da polícia e um \departamento para os direitos 
humanos\
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Descrição: Após as denúncias sobre o uso excessivo da força nos protestos que 
começaram em 28 de abril passado, o presidente colombiano Duque anuncia uma 
reforma da polícia com um fortalecimento da política de direitos humanos. A 
crise, o diálogo e o papel da Igreja no país na entrevista com o especialista 
latino-americano Bruno Desidera: \Duque teve que admitir que algo deu errado na 
ação da polícia\.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-06/colombia-duque-reforma-da-
policia-e-um-departamento-direitos.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 13:57:00
Título: Chacina do Jacarezinho completa um mês com ato em memória das vítimas no
Rio
Descrição: Lideranças anunciaram que um memorial será construído na entrada da 
favela em homenagem aos mortos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/chacina-do-jacarezinho-completa-
um-mes-com-ato-em-memoria-das-vitimas-no-rio

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 13:43:27
Título: Justiça reafirma condenação da Syngenta por assassinato de trabalhador 
sem terra
Descrição: Desembargadores mantêm obrigação de empresa indenizar as vítimas 
sobreviventes e familiares de Valmir Mota de Oliveira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/justica-reafirma-condenacao-da-
syngenta-por-assassinato-de-trabalhador-sem-terra

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: MPF investiga CBF, sedes e patrocinadores da Copa América
Descrição: Procuradores denunciam violações dos direitos à vida e à saúde com 
realização do evento em meio à pandemia e afirmam que organizadores não agiram 
para evitar “alta transmissibilidade” do coronavírus durante a competição.
Url :https://www.dw.com/pt-br/mpf-investiga-cbf-sedes-e-patrocinadores-da-copa-
américa/a-57809074?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 21:05:23
Título: Operação desativa 7 garimpos ilegais em RR, território indígena tem 20 
mil invasores
Descrição: Ação possibilitou a chegada de medicamentos à Comunidade Palimiu, 
povos tradicionais vivem sob ataque de garimpeiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/operacao-desativa-7-garimpos-
ilegais-em-rr-territorio-indigena-tem-20-mil-invasores

Fonte: Defesanet – (site da direita militar, labdadosbrasil).
Data: 2021-06-07
Título: Inteligência - O Espectro da Capital Federal Continua sob Ataque
Descrição: As ações de inteligência externa continuam em alta na Capital 
Federal. Ações estas, reportadas anteriormente por DefesaNet, têm progredido, 
com uma inusitada ação, rastreada no espectro do Planalto Central. Fontes de 
inteligência do governo investigam um número de telefone de origem da Alemanha, 
que há vários dias realiza testes nas redes telefônicas de Brasilia DF.
Os analistas estão intrigados porque a localização exata não consegue ser 
rastreada. Testes do tipo com número de telefone estrangeiro não é usual e nem 
autorizado pela ANATEL. O que leva o interesse do BND (Bundesnachrichtendienst) 
ou Serviço Federal de Inteligência no Brasil?
Os políticos alemães se preocupam com aumento do desmatamento na Amazônia e a 
proximidade de troca de governo em Berlim deixa os alemães mais cautelosos.
A possibilidade de o partido Verde (Grüner), é o líder das pesquisas, de assumir
a liderança governista nas eleições de 23 Setembro. Isto tornaria a “questão 
Amazônia“ primordial. 
Nos últimos meses foram detectadas na capital Federal malas de espionagem que 
cobriam os principais prédios do governo, como Palácio do Planalto e o Comando 
das Forças Armadas. Ironicamente, a primeira confirmação da existência de 
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dispositivos de interceptação telefônica veio de uma empresa alemã contratada 
pelo STF.
Url : https://www.defesanet.com.br/intel/noticia/40905/Inteligencia---O-
Espectro-da-Capital-Federal-Continua-sob-Ataque/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 19:58:02
Título: Sindicatos, entidades e celebridades manifestam apoio a Manuela por 
ataques à filha
Descrição: Na semana passada, a ex-deputada federal sofreu novos ataques, dessa 
vez ameaçando estupro de sua filha de cinco anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/sindicatos-entidades-e-
celebridades-manifestam-apoio-a-manuela-por-ataques-a-fiha

Fonte: Sindicato dos Bancários - DF
Data: 2021-06-07
Título: Governo quer tirar trabalhadores dos fundos de pensão e transferir 
patrimônio aos bancos
Descrição: Objetivo é a transferência para a gestão de bancos e seguradoras de 
mais de R$ 1 trilhão acumulado pelos 290 fundos de pensão fechados existentes
Url : https://bancariosdf.com.br/portal/governo-quer-tirar-trabalhadores-dos-
fundos-de-pensao-e-transferir-patrimonio-aos-bancos/

Fonte: MST
Data: 2021-06-07
Título: Em MG, Coletivo de Mulheres Sem Terra produz 8 toneladas de feijão 
agroecológico
Descrição: Localizado em Itatiaiuçu, o acampamento Maria da Conceição é 
referência na produção de feijão e organiza as mulheres através do Coletivo 
'Marias do 8 de março'
Url : https://mst.org.br/2021/06/07/em-mg-coletivo-de-mulheres-sem-terra-produz-
8-toneladas-de-feijao-agroecologico/

Fonte: CUT
Data: 2021-06-07
Título: Sindipetro denuncia sete mortes na Repar, desde o início das paradas de manutenção
Descrição: O instrumentador Célio Alves da Cruz , que morreu na quinta-feira 
(03), em Curitiba, vítima de complicações causadas pela Covid-19, é a sétima 
vítima fatal do novo coronavírus desde o início dos serviços de pré-parada para 
manutenção na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, em 
meados de março. ...Levantamento extraoficial, feito a partir de informações que
foram enviadas ao Sindicato desde o dia 13 de maio, dá conta de que ocorreram 
mais de 22 casos de contaminados, com cinco intubados e quatro mortes. Números 
que já confirmam o surto de Covid-19 na Repar. Também há relatos de familiares 
de trabalhadores em situação de contaminação, internamento hospitalar e 
falecimentos.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/sindipetro-denuncia-sete-mortes-na-repar-
desde-o-inicio-das-paradas-de-manutenca-a999

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 19:22:46
Título: Coletivo teatral debate o apagamento das narrativas LGBTQIA+ ao longo da
história
Descrição: Historicidade das narrativas LGBTQIA+ é tema de aula pública 
promovida pelo coletivo Rainha Kong nesta terça-feira (08)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/coletivo-teatral-debate-o-
apagamento-das-narrativas-lgbtqia-ao-longo-da-historia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 19:21:40
Título: Artigo | Órgão colegiado com maioria governista na EBC impõe censura à 
Ouvidoria
Descrição: Na prática, a deliberação significa esconder do público problemas 
observados, principalmente os que apontam parcialidade
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/artigo-orgao-colegiado-com-
maioria-governista-na-ebc-impoe-censura-a-ouvidoria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 18:44:32
Título: Copa América: CBF e patrocinadores são investigados por violação do 
direito à vida
Descrição: Planos que foram apresentados não garantem que não haverá alta 
transmissibilidade de coronavírus durante o torneio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/copa-america-cbf-e-
patrocinadores-sao-investigados-por-violacao-do-direito-a-vida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 18:38:04
Título: Rosa Weber pede avaliação da PGR sobre Bolsonaro ter cometido genocídio
Descrição: Iniciativa da magistrada é protocolar e ocorre no âmbito de uma ação 
ajuizada individualmente por advogado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/rosa-weber-pede-avaliacao-da-
pgr-sobre-bolsonaro-ter-cometido-genocidio
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Moraes retira sigilo de inquérito sobre atos antidemocráticos
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes 
derrubou o sigilo do inquérito que investiga a organização das manifestações 
antidemocráticas. Parlamentares bolsonaristas e blogueiros estão na mira da 
apuração. Essa decisão foi tomada na última sexta-feira (4), depois da 
Procuradoria-Geral da República pedir o arquivamento do processo, e divulgada 
nesta segunda (7).  A investigação [ ]The post Moraes retira sigilo de inquérito
sobre atos antidemocráticos appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/moraes-retira-sigilo-
de-inquerito-sobre-atos-antidemocraticos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 16:22:03
Título: Artigo | Entenda por que o gás e a gasolina estão tão caros
Descrição: Como o valor do petróleo no exterior está subindo, a tendência é que 
os preços no mercado interno continuem crescendo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/artigo-entenda-por-que-o-gas-e-
a-gasolina-estao-tao-caros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 16:06:21
Título: No RJ, tarifa de trem vai a R$ 5,90 e compromete quase 25% do salário 
mínimo
Descrição: Quem usa a malha ferroviária de segunda a sexta, duas vezes ao dia, o
gasto de R$ 236 representa quase 25% do mínimo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/no-rj-tarifa-de-trem-vai-a-r-5-
90-e-compromete-quase-25-do-salario-minimo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 16:04:22
Título: Movimentos populares e pesquisadores no CE querem fim da isenção fiscal 
a agrotóxicos
Descrição: Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor do mundo dos chamados \
defensivos agrícolas\, e tendência é de mais alta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/movimentos-populares-e-
pesquisadores-no-ce-querem-fim-da-isencao-fiscal-a-agrotoxicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 15:35:11
Título: Peru: disputa segue acirrada, confira votação por zonas e no exterior 
até o momento
Descrição: Pedro Castillo (Peru Livre) e Keiko Fujimori (Força Popular) são os 
candidatos à Presidência do Peru
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/peru-disputa-segue-acirrada-
confira-votacao-por-zonas-e-no-exterior-ate-o-momento
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 13:13:10
Título: Crise de oxigênio em Manaus e “gabinete paralelo” devem marcar CPI nesta
semana
Descrição: Na sexta semana da CPI, senadores escutam governador do Amazonas, 
Wilson Lima, e braço direito de Pazuello, Élcio Franco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/crise-de-oxigenio-em-manaus-e-
gabinete-paralelo-devem-marcar-cpi-nesta-semana

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 13:09:21
Título: Comitê Nacional de Paralisação da Colômbia rompe mesa de diálogo com 
governo Duque
Descrição: Grupo que reúne 29 organizações sociais denuncia descumprimento por 
parte do governo de pré-acordos com os grevistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/comite-nacional-de-paralisacao-
da-colombia-rompe-mesa-de-dialogo-com-governo-duque
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 11:47:42
Título: Últimas notícias da vacina: pela 2ª vez, Fiocruz irá suspender a 
produção de doses
Descrição: A fabricação será interrompida na sexta-feira (11) devido à falta de 
Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/ultimas-noticias-da-vacina-pela-
2-vez-fiocruz-ira-suspender-a-producao-de-doses
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 11:38:03
Título: Ministério Público pede nova licitação do transporte coletivo em 
Curitiba
Descrição: Decisão leva em consideração Operação Riquixá, que apura possíveis 
fraudes em concessões de transporte coletivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/ministerio-publico-pede-nova-
licitacao-do-transporte-coletivo-em-curitiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 10:48:08
Título: Prefeito de Manaus pede intervenção federal em meio a ataques do Comando
Vermelho
Descrição: David Almeida afirmou que solicitou a convocação da GLO ao Comandante
Militar da Amazônia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/prefeito-de-manaus-pede-
intervencao-federal-em-meio-a-ataques-do-comando-vermelho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 10:41:40
Título: Assessor do secretário geral da OEA é preso por crime organizado em El 
Salvador
Descrição: Ernesto Muyshondt foi detido em San Salvador acusado de ter relações 
com pandillas e maras para compra de votos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/assessor-do-secretario-geral-da-
oea-e-preso-por-crime-organizado-em-el-salvador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 09:46:04
Título: Artigo | Além da covid, Bolsonaro espalha a pandemia da fome, alertam 
camponesas
Descrição: Desde o começo da pandemia, os movimentos populares do campo atuam 
para enfrentar a pandemia da fome
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/artigo-alem-da-covid-bolsonaro-
espalha-a-pandemia-da-fome-alertam-camponesas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-07 06:36:58
Título: Eleições no México: López Obrador mantém maioria na Câmara, diz contagem
rápida
Descrição: Partido do presidente, Morena deve conquistar em torno de 200 
cadeiras, segundo projeção do Instituto Nacional Eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/eleicoes-no-mexico-lopez-
obrador-mantem-maioria-na-camara-diz-contagem-rapida
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-07 22:13:41
Título: Bolsonaro foi eleito com dinheiro de caixa dois, suspeita PF
Descrição: O Globo destaca que o presidente Jair Bolsonaro teve a campanha 
eleitoral de 2018 financiada com dinheiro de caixa dois. A publicação se baseia 
em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/bolsonaro-foi-eleito-com-dinheiro-
de-caixa-dois-suspeita-pf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-07 21:17:28
Título: Alexandre de Moraes levanta sigilo do inquérito no STF sobre atos 
antidemocráticos
Descrição: De acordo com o ministro-relator, diante do relatório parcial 
apresentado pela Polícia Federal sobre o caso, não há necessidade de manutenção 
da total restrição de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/alexandre-de-moraes-levanta-sigilo-
do-inquerito-no-stf-sobre-atos-antidemocraticos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-07 16:21:31
Título: França multa Google em € 220 milhões por monopólio de anúncios online
Descrição: O regulador da concorrência da França multou o Google nesta segunda-
feira (7) em € 220 milhões (R$ 1,35 bilhão) depois de descobrir que o grupo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/franca-multa-google-em-e-220-
milhoes-por-monopolio-de-anuncios-online/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 08:52:36
Título: Bolsonaro foi criado pelo “Partido Militar”, que está no poder, diz 
coronel crítico à politização
Descrição: Para o coronel Marcelo Pimentel Jorge de Souza, que foi para a 
reserva em 2018, não há risco de autogolpe \porque os que sempre deram golpe no 
Brasil ou que participaram de rompimentos institucionais de natureza política já
estão no poder\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-foi-criado-pelo-
partido-militar-que-esta-no-poder-diz-coronel-critico-a-politizacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 01:42:52
Título: “É claro que não está boa”, diz Alexandre Saraiva sobre política 
ambiental do governo Bolsonaro
Descrição: O delegado tentou defender o governo Bolsonaro no Roda Viva, mas 
criticou a gestão do ministério de Ricardo Salles
Url :https://revistaforum.com.br/politica/e-claro-que-nao-esta-boa-diz-
alexandre-saraiva-sobre-politica-ambiental-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 01:16:04
Título: Afiliada da Globo no interior de SP fecha redação por conta de surto de 
Covid
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Descrição: Seis funcionários do escritório da TV TEM de Itapetininga testaram 
positivo para a doença do coronavírus nos últimos dias, esse já seria o segundo 
surto de Covid na emissora
Url :https://revistaforum.com.br/midia/afiliada-da-globo-no-interior-de-sp-
fecha-redacao-por-conta-de-surto-de-covid1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-07 23:33:45
Título: Em depoimento, Moro afirma que ouviu falar de “gabinete do ódio” quando 
era ministro
Descrição: O ex-ministro disse que integrantes do governo falavam sobre a 
presença de Carlos Bolsonaro no gabinete
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-depoimento-moro-afirma-que-ouviu-
falar-de-gabinete-do-odio-quando-era-ministro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-07 23:11:13
Título: O dia em que Tite se recusou a cumprimentar Bolsonaro – e o dia em que o
treinador parabenizou Lula
Descrição: Técnico se tornou alvo de bolsonaristas por sinalizar ser contra a 
realização da Copa América em meio à pandemia, ele não esconde seu 
constrangimento diante de Bolsonaro e sua simpatia por Lula, relembre
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/o-dia-em-que-tite-se-recusou-a-
cumprimentar-bolsonaro-e-o-dia-em-que-o-treinador-parabenizou-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-07 21:31:29
Título: Bolsonaro limita concessão de anistia às vítimas da ditadura militar e 
prejudica Dilma
Descrição: Atual Comissão de Anistia passa a considerar que as pessoas que já 
receberam indenização de governos estaduais não terão direito à anistia do 
governo federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-limita-concessao-de-anistia-
as-vitimas-da-ditadura-militar-e-prejudica-dilma/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-07 21:24:58
Título: Questionado por Ivan Valente, Ministério da Saúde se esquiva de 
explicações sobre cancelamento de compra de kits intubação
Descrição: A pasta afirma que não houve nenhum cancelamento, mas não deu 
detalhes sobre a Operação Uruguai II
Url :https://revistaforum.com.br/politica/questionado-por-ivan-valente-
ministerio-da-saude-se-esquiva-de-explicacoes-sobre-cancelamento-de-compra-de-
kits-intubacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-07 20:26:29
Título: Veneno no pão: Brasil pode liberar trigo transgênico
Descrição: CTNBIo deve colocar o tema em votação na próxima quinta-feira (10),  
impactando a alimentação de praticamente toda a população brasileira. Entidades 
e movimentos sociais se mobilizam contra a medida
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/veneno-no-pao-brasil-pode-
liberar-trigo-transgenico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-07 17:15:26
Título: Convidado por Benedita da Silva para audiência, Sérgio Camargo diz que 
não senta à mesa com “pretos racistas”
Descrição: Audiência pública através da Comissão de Cultura da Câmara seria para
debater a crise institucional da Fundação Palmares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/convidado-por-benedita-da-silva-para-
audiencia-sergio-camargo-diz-que-nao-senta-a-mesa-com-pretos-racistas/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-06-07 16:26:25
Título: Rodrigo Maia diz que ‘com certeza’ votaria em Lula no segundo turno 
contra Bolsonaro
Descrição: Ex-presidente da Câmara diz que não vota em quem não respeita as 
instituições democráticas: “é óbvio que vou votar pela democracia”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-maia-diz-que-com-certeza-
votaria-em-lula-no-segundo-turno-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-07 12:14:19
Título: Bolsonaro condecora comandante do Exércio após absolvição de Eduardo 
Pazuello
Descrição: No decreto, Bolsonaro ainda condecorou a esposa, Michelle de Paula 
Firmo Reinaldo Bolsonaro, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito da 
Defesa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-condecora-
comandante-do-exercio-apos-absolvicao-de-eduardo-pazuello/
 
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: OGlobo
Data: 2021-06-08 05:00:31
Título: Como o impasse entre Brasil e Argentina ameaça o Mercosul?
Descrição: No dia 26 de março, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além de 
outros membros associados, celebraram os 30 anos do Mercosul. Mas o clima no 
encontro virtual não era de festa, como ficou claro no tom do discurso do 
presidente da Argentina. Alberto Fernández disse que lamentava, caso o seu país 
tenha se tornado um peso para o bloco econômico. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-impasse-entre-brasil-argentina-
ameaca-mercosul-25050503
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-08 08:15:01
Título: Bolsonaro mostrou 'desdém com a morte', diz filha de vítima da covid 
citada em 'live' do presidente
Descrição: Durante live em março do ano passado, Bolsonaro citou a morte de 
Maria Lopes, a primeira vítima da covid-19 em Goiás. A declaração do presidente 
sobre a idosa causou revolta na família dela.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57290479
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-07 13:57:09
Título: Rendição das Forças Armadas a Bolsonaro aumenta preocupação sobre 
possível “6 de janeiro brasileiro”
Descrição: Decisão de não punir Pazuello fortalece dúvidas sobre qual seria a 
posição dos militares caso Bolsonaro não aceite o resultado das urnas
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-06-07/rendicao-das-forcas-armadas-a-
bolsonaro-aumenta-preocupacao-sobre-possivel-6-de-janeiro-brasileiro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-07 17:18:15
Título: O mistério ainda não decifrado das relações de Bolsonaro com as Forças 
Armadas
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Descrição: Bolsonaro se mostra cada vez mais astuto e perigoso. Tudo o que está 
acontecendo entre o presidente e o Exército não deixará de ter um reflexo 
importante nas próximas eleições
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-06-05/o-misterio-ainda-nao-
decifrado-das-relacoes-de-bolsonaro-com-as-forcas-armadas.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-08 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 8 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (8), marcada pelo segundo depoimento de Marcelo 
Queiroga na CPI da Covid, pela recuperação do resgate pago a hackers pela 
Colonial Pipeline nos EUA e pelo veredito final do último processo de genocídio 
na ex-Iugoslávia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021060817632449-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-8-de-junho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-07 16:21:41
Título: Brasil não precisa de permissão dos EUA para comandar seu 'próprio 
quintal', diz Lula 
Descrição: O petista Luiz Inácio Lula da Silva deu entrevista à RT News sobre 
seu retorno potencial em 2022 e que lugar ele quer para o Brasil no cenário 
global.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021060717631686-brasil-nao-precisa-de-
permissao-dos-eua-para-comandar-seu-proprio-quintal-diz-lula-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-07 15:54:04
Título: DF e mais 6 estados pedem autorização da Anvisa para uso emergencial da 
Sputnik V
Descrição: Em 4 junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
decidiu recomendar a importação excepcional e temporária da vacina russa Sputnik
V e da vacina indiana Covaxin.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021060717631567-df-e-mais-6-estados-
pedem-autorizacao-da-anvisa-para-uso-emergencial-da-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-07 11:37:58
Título: Jogadores da Seleção Brasileira de futebol decidem disputar Copa América
Descrição: O Brasil estreia diante da Venezuela, no estádio Mané Garrincha, em 
Brasília, no domingo (13). Antes disso, na terça-feira (8), a Seleção Brasileira
enfrenta o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Url :https://br.sputniknews.com/esportes/2021060717630016-jogadores-da-selecao-
brasileira-de-futebol-decidem-disputar-copa-america/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-07 19:10:40
Título: “Mataram ele na covardia”, diz testemunha sobre morte do tatuador por 
policiais
Descrição: A Pública reconstituiu a morte de Gilberto Amancio Lima, alvejado com
seis tiros por policiais civis, através dos depoimentos de moradores da Favela 
da Felicidade
Url :https://apublica.org/2021/06/mataram-ele-na-covardia-diz-testemunha-sobre-
morte-do-tatuador-por-policiais/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-07 16:14:37
Título: Nasce a AJor, Associação de Jornalismo Digital
Descrição: Associação patronal reúne iniciativas independentes que estão 
liderando a inovação no jornalismo brasileiro
Url :https://apublica.org/2021/06/nasce-a-ajor-associacao-de-jornalismo-digital/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-06-07 19:26:34
Título: Busto de Hitler, quadro de Goering, caneca da SS: loja em SC vende 
produtos nazistas
Descrição: Ministério Público de Santa Catarina investiga possível crime de 
apologia ao nazismo, proprietário não se manifestou
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/07/busto-de-hitler-quadro-de-
goering-caneca-da-ss-loja-em-sc-vende-produtos-nazistas
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