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Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-09 05:00:55
Título: Bolsonaro fez aposta intencional na 'imunidade de rebanho'?
Descrição: Em diversas ocasiões no início de 2020, o presidente Jair Bolsonaro 
expôs o que pensava sobre como o Brasil venceria a pandemia. Seria quando a 
imensa maioria das pessoas já tivesse sido infectada pelo novo coronavírus, 
produzindo a imunidade coletiva. A estratégia de estimular a chamada \imunidade 
de rebalho\ foi amplamente defendida por conselheiros do presidente, como o ex-
ministro Osmar Terra. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/bolsonaro-fez-aposta-intencional-na-
imunidade-de-rebanho-25052055

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 02:05:13
Título: Em meio a investigação do MPF e crise na CBF, Mastercard retira 
exposição da marca na Copa América
Descrição: Operadora de cartões não vai mais expor a marca no torneio que 
acontece no Brasil em pleno descontrole da pandemia do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/em-meio-a-investigacao-do-mpf-e-crise-
na-cbf-matercard-retira-exposicao-da-marca-na-copa-america1/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 01:12:03
Título: Wassef, que abrigou Queiroz, ganha amplos poderes como advogado de 
Bolsonaro
Descrição: Cerca de um ano após escândalo, presidente assina procuração para ter
o advogado como seu representante legal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/wassef-que-abrigou-queiroz-ganha-
amplos-poderes-como-advogado-de-bolsonaro/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Para turbinar passeio com Bolsonaro, apoiadores sorteiam até moto
Descrição: Durante anos, setores mais à direita da sociedade acusavam líderes de
movimentos sociais populares de pagarem manifestantes para inflar eventos
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/passeio-de-bolsonaro-oferece-
ate-moto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 22:28:47
Título: Após três meses de pressão, Câmara aprova PL de socorro a agricultores 
na pandemia
Descrição: Texto prevê pacote de medidas que devem vigorar até 31 de dezembro de
2022, medida será avaliada agora pelo Senado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/apos-tres-meses-de-pressao-
camara-aprova-pl-de-socorro-a-agricultores-na-pandemia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 19:48:39
Título: Sem apoio do governo federal, população do campo sofre com avanço da 
fome na pandemia
Descrição: Movimentos pressionam pela aprovação do  PL 823 que retoma a proposta
de medidas emergenciais de amparo aos agricultores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/sem-apoio-do-governo-federal-
populacao-do-campo-sofre-com-avanco-da-fome-na-pandemia

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-08 13:00:00
Título: Acordo com União Europeia aumenta uso de agrotóxicos, diz pesquisadora 
que deixou o Brasil
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Descrição: Estudo inédito apresentado pela pesquisadora Larissa Bombardi ao 
Parlamento Europeu alerta que também deve aumentar o desmatamento da Amazônia se
acordo com Mercosul sair
Url :https://apublica.org/2021/06/acordo-com-uniao-europeia-aumenta-uso-de-
agrotoxicos-diz-pesquisadora-que-deixou-o-brasil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 17:45:06
Título: \Sem vacina, sem coleta\: veja vídeo de funcionários da limpeza em SP 
decidindo greve
Descrição: Prefeitura de São Paulo criticou a paralização, diz que não foi 
informada e que \tomará as medidas cabíveis\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/sem-vacina-sem-coleta-veja-
video-de-funcionarios-da-limpeza-em-sp-decidindo-greve

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-08
Título: O militar que se tornou o novo alvo de fritura do governo Bolsonaro
Descrição: Bela Megale. Secretário do Assuntos Estratégicos do Palácio do 
Planalto, o almirante Flávio Rocha se tornou o novo alvo de fritura entre 
integrantes do governo Bolsonaro. Rocha passou a ser apontado por pessoas 
próximas ao presidente como o culpado do vazamentos feitos à imprensa, fato que 
mais irrita o “02”, Carlos Bolsonaro. Na semana passada, o almirante sofreu uma 
derrota em sua própria secretaria. O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello se 
tornou chefe da Secretaria de Estudos Estratégicos, comandada por Rocha. O 
almirante era contra a nomeação do general para o posto
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/08/o-militar-que-se-tornou-o-novo-alvo-
de-fritura-do-governo-bolsonaro/

Fonte: MST
Data: 2021-06-08
Título: Esperançar, 100 anos de Paulo Freire | Chamada para artistas
Descrição: Exposição de Cartazes “Esperançar, 100 anos de Paulo Freire” traz 
artes com elementos por trás do pensamento do educador pernambucano
Da Tricontinental - Em setembro deste ano celebra-se o centenário de Paulo 
Freire, uma das maiores referências mundiais no debate sobre a educação. Nascido
em Recife (PE) em 1921, Paulo Freire sempre enxergou o papel da comunidade e das
organizações populares como fundamentais na formação de uma consciência crítica 
que superasse a dominação e a dependência dos oprimidos.
Url : https://mst.org.br/2021/06/08/esperancar-100-anos-de-paulo-freire-chamada-
para-artistas/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-06-08
Título: Preço do etanol dispara e aumento médio chega a 32% desde o início do 
ano
Descrição: Foi-se o tempo em que nem precisava fazer cálculo para trocar o 
etanol pela gasolina. Na comparação dos dois produtos, em algumas cidades não 
compensa usar o etanol que está 76% acima do preço da gasolina.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/preco-do-etanol-dispara-e-aumento-medio-
chega-a-32-desde-o-inicio-do-ano-f863

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-06-08
Título: Boulos: Depois de Ford, LG e Sony, é a vez da Canon deixar o Brasil. 
Todo mundo fechando com Bolsonaro
Descrição: Em post no Twitter, Guilherme Boulos ironizou a saída de empresas do 
Brasil durante o governo Bolsonaro por conta da pandemia.
Boulos usou o slogan do presidente (fechado com Bolsonaro) para mostrar como 
muitas empresas deixaram o país desde 2019. Entre elas estão a Ford e a LG, por 
exemplo.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/boulos-depois-de-ford-
lg-e-sony-e-a-vez-da-canon-deixar-o-brasil-todo-mundo-fechando-com-bolsonaro/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 21:52:50
Título: Com agravamento da crise, Guedes já admite prorrogar auxílio por \mais 2
ou 3 meses\
Descrição: Informação foi dada pelo ministro em encontro com empresários, para 
entidades sociais, é preciso mais do que isso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/com-agravamento-da-crise-guedes-
ja-admite-prorrogar-auxilio-por-mais-2-ou-3-meses

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-09 00:46:38
Título: Solidariedade ao Intercept Brasil, o Blog do Esmael sabe bem o que é 
perseguição política
Descrição: O Blog do Esmael é solidário ao jornalista Leandro Demori, do site 
The Intercept Brasil, que virou alvo de um inquérito da Polícia Civil no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/solidariedade-ao-intercept-brasil-
o-blog-do-esmael-sabe-bem-o-que-e-perseguicao-politica/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-09 04:56:51
Título: Cientista que fez arte, Nise da Silveira é tema de exposição no CCBB do 
Rio de Janeiro
Descrição: No apartamento usado para manter uma biblioteca e se dedicar 
exclusivamente aos estudos, a psiquiatra Nise da Silveira (1905-1999) conservava
centenas de livros desordenados em prateleiras improvisadas sobre tijolos. A 
paisagem que embaralhava títulos de autores diversos — de seus colegas 
especializados em saúde mental Carl Jung e Marie-Louise von Franz ao escritor 
Machado de Assis e o artista plástico Kandinsky — está reproduzida, em quatro 
grandes telas, numa das três salas da exposição que o CCBB Rio inaugura hoje.Url
:https://oglobo.globo.com/rioshow/cientista-que-fez-arte-nise-da-silveira-tema-
de-exposicao-no-ccbb-do-rio-de-janeiro-1-25050404
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 20:29:52
Título: Mudanças climáticas devem ser foco de novo presidente da Assembleia 
Geral da ONU 
Descrição: Abdulla Shahid, atual chanceler das Maldivas, presidirá o 76º período
de sessões das Nações Unidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/mudancas-climaticas-devem-ser-
foco-de-novo-presidente-da-assembleia-geral-da-onu
 
Fonte: Consortium News
Data: 2021-06-09
Título: Assange ganha prêmio Sacco & Vanzetti em Boston
Descrição: A Igreja Comunitária de Boston apresentará seu Prêmio Memorial Sacco-
Vanzetti de 2021 por Justiça Social aoeditor do WikiLeaks, Julian Assange, na 
quarta-feira, 15h (horário de Brasília) em 565 Boylston St. em Boston. Recebendo
o prêmio por Assange estarão seu pai e irmão, John e Gabriel Shipton, como parte
de sua turnê pelos Estados Unidos por 17 cidades. Será transmitido ao vivo 
aqui. A ex-candidata presidencial do Partido Verde, Jill Stein , estará entre os
palestrantes. 
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/08/watch-assange-wins-sacco-vanzetti-
award-in-boston/

Fonte: China Daily
Data: 2021-06-09
Título: É hora de os EUA verificarem seus laboratórios
Descrição: Todos os países são iguais. Esse fato se torna mais importante quando
a humanidade enfrenta um desafio sem precedentes, como a pandemia COVID-19. 
Somos igualmente vulneráveis em face da pandemia e igualmente importantes para 
contê-la e prevenir emergências de saúde semelhantes. Portanto, abertura e 
imparcialidade são os requisitos básicos para qualquer pesquisa destinada a 
rastrear a origem do vírus.
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Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/09/WS60c00bd9a31024ad0bac4755.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 17:29:07
Título: Mortes suspeitas: Macalé foi o 2º a morrer da mesma forma, no mesmo 
local, em 3 meses
Descrição: Nos dois casos, a PM classificou a morte como suicídio no Boletim de 
Ocorrência e as famílias contestam a versão oficial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/mortes-suspeitas-macale-foi-o-2-
a-morrer-da-mesma-forma-no-mesmo-local-em-3-meses
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 17:07:48
Título: Comissão aprova produção de cannabis para uso medicinal, industrial e de
pesquisa
Descrição: O projeto não permite o cultivo por pessoas físicas, a venda de 
flores e outras partes da planta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/comissao-aprova-producao-de-
cannabis-para-uso-medicinal-industrial-e-de-pesquisa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 16:45:04
Título: Indígenas ocupam teto do Congresso Nacional contra PL que visa acabar 
com demarcações
Descrição: PL 490 está em votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/indigenas-ocupam-teto-do-
congresso-nacional-contra-pl-que-visa-acabar-com-demarcacoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 14:56:44
Título: Artigo | Como o radicalismo liberal do governo Bolsonaro amplifica a 
desigualdade
Descrição: Não é preciso grande exercício argumentativo para se convencer da 
tragédia humanitária na qual embarcamos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/artigo-como-o-radicalismo-
liberal-do-governo-bolsonaro-amplifica-a-desigualdade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 14:46:38
Título: Bolsonaro indica Marcelo Crivella para ser embaixador do Brasil na 
África do Sul
Descrição: Convite teria sido feito há dois meses, após encontro no Palácio do 
Planalto, Itamaraty ainda não confirmou a informação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/bolsonaro-indica-marcelo-
crivella-para-ser-embaixador-do-brasil-na-africa-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 13:36:16
Título: No RS, MST planta 10 mil mudas de árvores para marcar a Semana do Meio 
Ambiente
Descrição: Mudas foram cultivadas no viveiro do Instituto Educar, criado 
especificamente para a campanha nacional de plantio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/no-rs-mst-planta-10-mil-mudas-
de-arvores-para-marcar-a-semana-do-meio-ambiente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 12:50:07
Título: Ação protocolada na Justiça do RJ pede que o estado não sedie a Copa 
América
Descrição: Autor do pedido, o deputado estadual Flávio Serafini, argumenta que a
pandemia está em fase crítica no estado fluminense
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/acao-protocolada-na-justica-do-
rj-pede-que-o-estado-nao-sedie-a-copa-america
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 10:52:54
Título: RS tem recorde de infectados por dengue com quase 7 mil casos 
confirmados em 2021
Descrição: Em Porto Alegre, agentes de combate a endemias criticam desvio de 
função que os impedem de fazer visitas de prevenção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/rs-tem-recorde-de-infectados-
por-dengue-com-quase-7-mil-casos-confirmados-em-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 08:37:30
Título: Câmara pode votar urgência de PL da Grilagem: “É escandaloso”, diz 
Greenpeace
Descrição: Medida é de interesse da bancada ruralista e coloca grupo em mais um 
front com oposição e segmentos civis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/camara-pode-votar-urgencia-de-
pl-da-grilagem-e-escandaloso-diz-greenpeace
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-08 07:35:21
Título: Caos no Amazonas: guerra entre facção criminosa e polícia se soma à 
tragédia da covid
Descrição: População vive momentos de pânico diante de retaliação da facção 
Comando Vermelho pela morte de um de seus membros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/08/caos-no-amazonas-guerra-entre-
faccao-criminosa-e-policia-se-soma-a-tragedia-da-covid

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-08 23:29:09
Título: Flordelis vê mandato escapar entre os dedos após Conselho de Ética 
recomenda cassação
Descrição: Por 16 votos a um, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
dos Deputados recomendou nesta terça-feira (8) a perda do mandato da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/flordelis-ve-mandato-escapar-entre-
os-dedos-apos-conselho-de-etica-recomenda-cassacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-08 23:04:49
Título: ‘E o Lula?’ viraliza na internet ao lembrar que ex-presidente vacinou 80
milhões em três meses
Descrição: O PT recordou nesta terça-feira (8/6) que o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, em 2010, vacinou 88 milhões em 3 meses contra H1N1 e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/e-o-lula-viraliza-na-internet-ao-
lembrar-que-ex-presidente-vacinou-80-milhoes-em-tres-meses/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-08 13:12:02
Título: Tite e jogadores cogitam ação pelo ‘Fora Bolsonaro’ na abertura da Copa 
América
Descrição: Na abertura da Copa América, no próximo domingo (13/6), durante o 
jogo Brasil x Venezuela, jogadores e o técnico Tite cogitam uma ação pelo ‘Fora 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/tite-e-jogadores-cogitam-acao-pelo-
fora-bolsonaro-na-abertura-da-copa-america/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 08:49:17
Título: Jogadores da seleção divulgam manifesto medíocre e Tite diz não ser 
“hipócrita e alienado”
Descrição: Após vitória contra o Paraguai, jogadores divulgaram nota dizendo que
estão \insatisfeitos\ com a Copa América, mas que como \trabalhadores do futebol
nunca dirão não à seleção brasileira\. Leia a íntegra
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Url :https://revistaforum.com.br/esporte/jogadores-da-selecao-divulgam-
manifesto-mediocre-e-tite-diz-nao-ser-hipocrita-e-alienado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 01:59:47
Título: Com 98,3% das urnas apuradas, Pedro Castillo abre 108 mil votos sobre 
Keiko Fujimori
Descrição: Candidato da esquerda é virtual presidente, filha do ex-ditador deve 
tentar habilitar atas que foram impugnadas para atrasar decisão
Url :https://revistaforum.com.br/global/com-983-das-urnas-apuradas-pedro-
castillo-abre-108-mil-votos-sobre-keiko-fujimori/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 00:50:35
Título: Portela: a onda que arrasta a sambar, o mar que passou em nossas vidas!
Descrição: Na coluna de hoje, Estevan Mazzuia celebra o Dia Mundial dos Oceanos 
e relembra a onda portelense que invadiu a Sapucaí em 1981
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/portela-onda-que-arrasta-a-sambar-o-
mar-que-passou-em-nossas-vidas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 22:40:10
Título: Assédio de brasileiro no Egito evidencia a violência de gênero 
estrutural no país – Blog Terra em Transe
Descrição: O assédio sexual e a violência de gênero é algo combatido pelas 
mulheres egípcias há muito tempo
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/assedio-brasileiro-no-
egito-evidencia-a-violencia-de-genero-estrutural-no-pais-blog-terra-em-transe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 21:30:58
Título: CPI: Humberto Costa pede convocação e quebra de sigilo de auditor do TCU
que fez “estudo paralelo” citado por Bolsonaro
Descrição: Presidente citou estudo feito por Alexandre Figueiredo Costa Silva 
Marques, que é amigo de seus filhos, como sendo do TCU, para minimizar as mortes
por Covid no país, tribunal desmentiu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-humberto-costa-pede-convocacao-e-
quebra-de-sigilo-de-auditor-do-tcu-que-fez-estudo-paralelo-citado-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 20:32:47
Título: Deputado Carlos Minc diz que Dino e Freixo já fecharam com o PSB e devem
se filiar em 15 dias
Descrição: O governador do Maranhão esteve na última semana com o presidente 
nacional do PSB, Carlos Siqueira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-carlos-minc-diz-que-dino-e-
freixo-ja-fecharam-com-o-psb-e-devem-se-filiar-em-15-dias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 16:41:01
Título: Eduardo Bolsonaro ataca Casagrande: “Não teve trajetória brilhante”
Descrição: Deputado federal, que fez carreira política na esteira do pai, Jair, 
Eduardo Bolsonaro criticou o ex-jogador Walter Casagrande, que classificou 
como \ato covarde\ a decisão dos jogadores da seleção brasileira em disputar a 
Copa América
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/eduardo-bolsonaro-ataca-
casagrande-nao-teve-trajetoria-brilhante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 16:15:33
Título: Gabinete do Ódio usou rede em nome da primeira-dama, Michelle Bolsonaro,
diz PF
Descrição: Rede teria sido acessada pelo assessor da Presidência da República 
Tércio Arnaud Tomaz, de acordo com inquérito que investiga atos antidemocráticos
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/gabinete-do-odio-usou-rede-em-nome-da-
primeira-dama-michelle-bolsonaro-diz-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 14:48:36
Título: Igreja Universal tem R$ 58 mil bloqueados após calote em aluguel durante
a pandemia
Descrição: A dona do imóvel disse ter sido \sumariamente ignorada\ pela igreja 
e, por isso, resolveu entrar na Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/igreja-universal-tem-r-58-mil-
bloqueados-apos-calote-em-aluguel-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 13:37:57
Título: Saiba como foi criada a fakenews de Bolsonaro sobre o número de mortes 
por Covid-19
Descrição: Internauta revelou, didaticamente, a construção da fake News sobre a 
supernotificação de Covid e como se deu o seu caminho de espalhamento pelas 
redes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/saiba-como-foi-criada-a-fakenews-de-
bolsonaro-sobre-o-numero-de-mortes-por-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 12:51:45
Título: Humilhação: PMs fazem “festa” e cantam parabéns para jovem preso no dia 
do aniversário de 18 anos
Descrição: \O primeiro pedaço vai para a vítima\, ironizou o policial. Jurista 
aponta abuso de autoridade, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/humilhacao-pms-fazem-festa-e-cantam-
parabens-para-jovem-preso-no-dia-do-aniversario-de-18-anos/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 12:11:15
Título: Polícia Federal prende três hackers suspeitos de invadirem site do STF
Descrição: Os suspeitos teriam realizado um ataque hacker que derrubou o acesso 
ao site da corte, mas não conseguiu \hackear\ dados sigilosos que estão no 
sistema do Supremo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/policia-federal-prende-tres-hackers-
suspeitos-de-invadirem-site-do-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 11:58:46
Título: Queiroga confirma que Luana Araújo não foi nomeada por posição sobre 
cloroquina
Descrição: Antes de chegar à CPI, onde depõe pela segunda vez, Marcelo Queiroga 
afirmou que \há divergências entre médicos\ e que Luana não teria \isenção em 
relação aos temas que estão sendo conduzidos\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/queiroga-confirma-que-luana-
araujo-nao-foi-nomeada-por-posicao-sobre-cloroquina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-08 11:49:34
Título: Às vésperas da Copa América, OMS pede “extremo cuidado” em realização de
eventos esportivos
Descrição: Diretor da entidade diz que países que apresentam aumento nos números
de casos da Covid-19, como o Brasil, devem reconsiderar a realização das 
competições
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/as-vesperas-da-copa-america-oms-pede-
extremo-cuidado-em-realizacao-de-eventos-esportivos/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-08 19:40:20
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Título: YouTube pagou R$ 6,9 milhões em dois anos a canais bolsonaristas 
investigados no STF
Descrição: Turbinado pelo próprio algoritmo do YouTube para difundir mentiras e 
desinformação, só o Folha Política embolsou R$ 2,5 milhões.The post YouTube 
pagou R$ 6,9 milhões em dois anos a canais bolsonaristas investigados no STF 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/08/youtube-paga-milhoes-canais-
bolsonaristas-stf/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-08 16:22:49
Título: Em vez de investigar uma denúncia do Intercept, a Polícia Civil decidiu 
investigar Leandro Demori por ter escrito este texto
Descrição: Tudo indica que a DRCI se tornou uma delegacia de repressão política.
O Intercept não vai se curvar a isso, nunca.The post Em vez de investigar uma 
denúncia do Intercept, a Polícia Civil decidiu investigar Leandro Demori por ter
escrito este texto appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/08/denuncia-core-leandro-demori/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-09 07:07:44
Título: O app espião que ajudou o FBI a desbaratar rede criminosa internacional
Descrição: Centenas de pessoas foram presas em todo o mundo depois de usar o 
aplicativo ANOM, onde mensagens estavam sendo monitoradas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-57404505
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-08 19:02:58
Título: Amazônia: indígenas viveram na floresta por 5 mil anos sem destruir 
bioma, mostra estudo
Descrição: A investigação analisou camadas de solo em busca de evidências 
fósseis microscópicas de impacto humano e lança luz sobre um longo debate sobre 
o quanto a paisagem local foi transformada por seus primeiros habitantes.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-57401301
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-09 05:21:32
Título: “Somos contra a organização da Copa América”, dizem jogadores da seleção
brasileira, mas sem citar covid-19
Descrição: Em rara manifestação política, texto com lacunas revela dias intensos
na delegação, que confirma que jogará a competição sediada em casa. Nesta 
quinta, STF dará o veredito final acerca da realização do torneio no Brasil
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2021-06-08/stf-marca-sessao-de-
emergencia-e-dara-palavra-final-sobre-a-copa-america-no-brasil.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-08 00:00:00
Título: Freixo quer que Braga Netto dê informações sobre apuração do Exército a 
respeito de Pazuello
Descrição: O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) protocolou um requerimento na 
Câmara em que solicita informações a Braga Netto (Defesa) sobre o processo 
administrativo instaurado pelo Exército para apurar a ida do general Eduardo 
Pazuello a um ato político com Bolsonaro no Rio.Leia mais (06/08/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/freixo-quer-que-braga-netto-de-informacoes-sobre-
apuracao-do-exercito-a-respeito-de-pazuello.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-08 00:00:00
Título: Flávio Dino diz que só pensará em deixar o PCdoB com fim de 
possibilidade das federações partidárias
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino, diz que só considerará deixar 
o PCdoB de fato quando não houver mais chances de aprovação de proposta no 
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Congresso de criação de federações partidárias. Ele tem sido especulado no 
PSB.Leia mais (06/08/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/flavio-dino-diz-que-so-pensara-em-deixar-o-pcdob-
com-fim-de-possibilidade-das-federacoes-partidarias.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-08 00:00:00
Título: Disputa entre PF e Procuradoria fragilizou investigações no inquérito 
dos atos antidemocráticos
Descrição: Visto no STF (Supremo Tribunal Federal) como importante instrumento 
para conter a ofensiva de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que atacam as 
instituições, o inquérito dos atos antidemocráticos encontrou indícios contra 
nomes influentes na militância bolsonarista, como o blogueiro Allan dos Santos e
o empresário Otávio Fakhoury.Leia mais (06/08/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/disputa-entre-pf-e-procuradoria-fragilizou-investigacoes-no-
inquerito-dos-atos-antidemocraticos.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-09 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 9 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (9), marcada pelo manifesto da Seleção brasileira 
contra a Copa América, pelo novo plano dos EUA para conter a China e pelo início
da viagem de Biden à Europa.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021060917636526-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-9-de-junho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-08 18:08:35
Título: Universidade de Oxford teria votado para retirar retrato da rainha 
devido à 'história colonialista'
Descrição: A prestigiosa Faculdade Magdalena, parte da Universidade de Oxford, 
no Reino Unido, parece ter tomado uma decisão bastante controversa.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021060817635769-universidade-de-oxford-
teria-votado-para-retirar-retrato-da-rainha-devido-a-historia-colonialista/
 

https://br.sputniknews.com/europa/2021060817635769-universidade-de-oxford-teria-votado-para-retirar-retrato-da-rainha-devido-a-historia-colonialista/
https://br.sputniknews.com/europa/2021060817635769-universidade-de-oxford-teria-votado-para-retirar-retrato-da-rainha-devido-a-historia-colonialista/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021060917636526-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-9-de-junho/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021060917636526-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-9-de-junho/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/disputa-entre-pf-e-procuradoria-fragilizou-investigacoes-no-inquerito-dos-atos-antidemocraticos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/disputa-entre-pf-e-procuradoria-fragilizou-investigacoes-no-inquerito-dos-atos-antidemocraticos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/disputa-entre-pf-e-procuradoria-fragilizou-investigacoes-no-inquerito-dos-atos-antidemocraticos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/06/flavio-dino-diz-que-so-pensara-em-deixar-o-pcdob-com-fim-de-possibilidade-das-federacoes-partidarias.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/06/flavio-dino-diz-que-so-pensara-em-deixar-o-pcdob-com-fim-de-possibilidade-das-federacoes-partidarias.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/06/flavio-dino-diz-que-so-pensara-em-deixar-o-pcdob-com-fim-de-possibilidade-das-federacoes-partidarias.shtml

