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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-10
Título: Surgem provas da atuação direta de Bolsonaro no crime da cloroquina
Descrição: Jair Bolsonaro fez lobby para que duas empresas brasileiras 
recebessem da Índia insumos para a produção de cloroquina, um remédio usado 
contra a malária, mas que foi empurrado para a população brasileira como solução
milagrosa contra a covid-19, colocando o Brasil em risco e na liderança das 
mortes pela doença. É o que aponta reportagem de Paulo Cappelli, publicada nesta
quinta-feira, no jornal O Globo.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/surgem-provas-da-atuacao-
direta-de-bolsonaro-no-crime-da-cloroquina

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 11:37:00
Título: Parentes das 477 mil vítimas da covid-19 podem processar o Estado por 
negligência
Descrição: \Havia um dever de comprar as vacinas e esse dever não foi cumprido”,
afirmam juristas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/parentes-das-477-mil-vitimas-da-
covid-19-podem-processar-o-estado-por-negligencia

Fonte: Vatican News - Português
Título: Cardeal Sergio da Rocha: Números trágicos
Descrição: Os números divulgados pela mídia continuam alarmantes. Não podemos 
ver diariamente tantas mortes pela covid-19 como algo normal ou mera fatalidade.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-06/cardeal-sergio-da-rocha-
numeros-tragicos.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 01:37:25
Título: Debandada: Ambev segue Mastercard e desiste de expor marca na Copa 
América
Descrição: Ambas as empresas seguem patrocinando o evento, mas vão abrir mão de 
expor as marcas durante os jogos, em maio à crise na CBF e descontrole da 
pandemia no país
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/debandada-ambev-segue-mastercard-e-
desiste-de-expor-marca-na-copa-america/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-10 08:00:15
Título: Na contramão do PIB, renda do brasileiro cai 10% com inflação em alta e 
desemprego recorde
Descrição: Rendimentos devem continuar pressionados por mais tempo, diz 
economista da FGV
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57422466

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 22:44:19
Título: Centrais sindicais vão a locais de trabalho e transporte público 
mobilizar população para ato contra Bolsonaro no dia 19
Descrição: \É preciso dar capilaridade às mobilizações envolvendo todos os 
trabalhadores e trabalhadoras na luta dos sindicatos e das demais organizações 
populares\, diz nota conjunta das entidades trabalhistas
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/centrais-sindicais-vao-a-locais-de-
trabalho-e-transporte-publico-mobilizar-populacao-para-ato-contra-bolsonaro-no-
dia-19/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 18:38:20
Título: Veneno no pão: entidades vão ao MPF contra liberação de trigo 
transgênico no país
Descrição: Comissão de Biossegurança do governo pode abrir mercado do país para 
trigo modificado sem debate prévio com a sociedade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/veneno-no-pao-entidades-vao-ao-
mpf-contra-liberacao-de-trigo-transgenico-no-pais

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-09 12:52:19
Título: Frutas exportadas pelo Brasil levam agrotóxicos proibidos na Europa à 
mesa dos alemães
Descrição: Teste realizado a pedido do Greenpeace com alimentos brasileiros 
vendidos em quatro cidades alemãs encontrou 35 substâncias, 11 delas proibidas 
na Europa. Brasil minimiza e diz que produção agrícola atende a regras 
internacionais
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-08/frutas-exportadas-pelo-brasil-
levam-agrotoxicos-proibidos-na-europa-a-mesa-dos-alemaes.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 10:12:16
Título:  Violência no RJ vitimou 15 grávidas desde 2017, afirma plataforma Fogo 
Cruzado
Descrição: Até março deste ano, quase 700 mulheres foram baleadas na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/violencia-no-rj-vitimou-15-
gravidas-desde-2017-afirma-plataforma-fogo-cruzado

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Racismo estrutural contribui para naturalização do trabalho infantil\
Descrição: Dos quase 1,8 milhão de crianças e adolescentes brasileiros que 
trabalham, dois terços são pretos e pardos. Autora de livro sobre o assunto, 
jornalista luta para desconstruir o mito de que trabalhar desde cedo é bom.
Url :https://www.dw.com/pt-br/racismo-estrutural-contribui-para-naturalização-
do-trabalho-infantil/a-57826278?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-09 20:13:09
Título: Kathlen Romeu: negros são 3 vezes mais vitimados por homicídios do que 
brancos
Descrição: Kathlen Romeu, grávida de 14 semanas, foi morta por bala perdida 
durante operação policial no Rio na segunda-feira, gerando comoção e protestos, 
estatísticas de mortes violentas mostram como a população negra é cada vez mais 
atingida.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57416270

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-09 17:51:42
Título: A história de João, jovem negro condenado sem o reconhecimento das 
vítimas
Descrição: Há um ano o acusado está foragido para provar inocência. Na sentença,
juiz afirma que houve reconhecimento, mas a gravação dos depoimentos mostra o 
contrário
Url :https://apublica.org/2021/06/a-historia-de-joao-jovem-negro-condenado-sem-
o-reconhecimento-das-vitimas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 16:28:26
Título: Com Bolsonaro, destruição causada pelo garimpo em território Munduruku 
cresceu 363% 
Descrição: Levantamento do Instituto Socioambiental revela aumento vertiginoso 
no desmatamento em área protegida nos últimos 2 anos
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/com-bolsonaro-destruicao-
causada-pelo-garimpo-em-territorio-munduruku-cresceu-363

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 09:18:41
Título: Garimpeiros usam bombas de gás lacrimogênio para atacar indígenas 
Yanomami em RR
Descrição: Indígenas se refugiaram no mato antes de os garimpeiros entrarem na 
comunidade, ainda não há informação sobre feridos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/garimpeiros-ilegais-usam-bombas-
de-gas-lacrimogeneo-para-atacar-yanomamis-em-roraima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 16:01:49
Título: Corregedor do TCU pede apuração da PF sobre dados falsos mencionados por
Bolsonaro 
Descrição: Informações constam em documento editado por servidor que inseriu 
conteúdo incorreto no sistema do tribunal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/corregedor-do-tcu-pede-apuracao-
da-pf-sobre-dados-falsos-mencionados-por-bolsonaro

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-09 21:25:47
Título: Lula diz que Bolsonaro é mensageiro do ódio: “É só ódio”
Descrição: Lula confirma a reedição de &#8216,Lulinha Paz e Amor&#8217, na 
eleição de 2022 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista à 
Rede 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/lula-diz-que-bolsonaro-e-
mensageiro-do-odio-e-so-odio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 09:23:22
Título: A máquina de fake news e a política genocida de Bolsonaro
Descrição: Não é de hoje que Bolsonaro mente para sustentar suas próprias 
convicções. Desde os tempos de Câmara, o deputado distorcia e omitia informações
para para defender a ditadura militar e suas posições torpes sobre o machismo, a
misoginia e a homofobia. A diferença é que agora Bolsonaro aparelhou órgãos do 
estado para criar uma máquina [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-maquina-de-fake-news-e-a-politica-
genocida-de-bolsonaro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 19:16:42
Título: Oposição entrega abaixo-assinado de 128 mil assinaturas contra reforma 
administrativa
Descrição: Documento foi recebido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pede
suspensão da tramitação da PEC 32 na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/oposicao-entrega-abaixo-
assinado-de-128-mil-assinaturas-contra-reforma-administrativa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 19:00:00
Título: STJ revalida condenação de PMs do massacre do Carandiru, mas 73 réus 
continuam soltos
Descrição: Ministro anulou decisão do TJ-SP e restabeleceu condenações do júri 
popular, penas superam 600 anos de reclusão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/stj-revalida-condenacao-de-pms-
do-massacre-do-carandiru-mas-73-reus-continuam-soltos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 13:49:49
Título: Grávida de 24 anos é morta em confronto no Lins, na Zona Norte do Rio
Descrição: Ato marcado para esta quarta-feira lembrará do desrespeito do governo
estadual à decisão do STF sobre operações
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/gravida-de-24-anos-e-morta-em-
confronto-no-lins-na-zona-norte-do-rj

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-10 01:37:44
Título: Jungmann: “Não punir Pazuello no Exército incentiva a anarquia. Não tem 
meio-termo”
Descrição: Ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública de Temer afirma, em 
entrevista ao EL PAÍS, que o Congresso não assume o controle civil sobre as 
Forças Armadas e critica Bolsonaro: “O presidente tem jogado no sentido 
contrário à ordem pública e à democracia”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-09/jungmann-nao-punir-pazuello-no-
exercito-incentiva-a-anarquia-nao-tem-meio-termo.html
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 11:00:14
Título: Pazuello e Exército ignoraram pedido de socorro do AM enviado cinco dias
antes de colapso de oxigênio
Descrição: Ofício alerta para a \iminência de esgotamento\ e pede ajuda para o 
transporte do insumo \em caráter de urgência\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pazuello-e-exercito-ignoraram-
pedido-de-socorro-do-am-enviado-cinco-dias-antes-de-colapso-de-oxigenio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 13:03:44
Título: Zé Dirceu avalia que Brasil tem oportunidade histórica de rever o papel 
das Forças Armadas
Descrição: \Não há e não haverá democracia com os militares na política\, diz Zé
Dirceu em artigo em que pede mudança na Constituição para submeter as Forças 
Armadas ao poder civil no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ze-dirceu-avalia-que-brasil-tem-
oportunidade-historica-de-rever-o-papel-das-forcas-armadas/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-10 05:00:54
Título: Filial da brasileira JBS nos EUA paga US$ 11 milhões para liberar seu 
servidor de ciberataque
Descrição: A filial norte-americana da gigante brasileira da indústria de carnes
JBS confirmou nesta quarta-feira (9) por meio de um comunicado que pagou o 
equivalente a US $ 11 milhões (R$ 55,5 milhões) para se liberar de um \ataque 
criminoso\ contra o seu sistema operacional.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021061017640241-filial-da-brasileira-
jbs-nos-eua-paga-us-11-milhoes-para-liberar-seu-servidor-de-ciberataque/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 15:04:53
Título: Porto Alegre volta a ter cesta básica mais cara entre 17 capitais do 
país
Descrição: Pesquisa do Dieese aponta que preço dos alimentos básicos subiu em 
todas as capitais nos últimos 12 meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/porto-alegre-volta-a-ter-cesta-
basica-mais-cara-entre-17-capitais-do-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 11:33:41
Título: Maioria das correções salariais de abril ficou abaixo da inflação, aponta
Dieese
Descrição: Em todo o Brasil, 58,7% das correções salariais no mês de abril 
ficaram abaixo da inflação dos últimos 12 meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/maioria-das-correcoes-salariais-
de-abril-ficou-abaixo-da-in-acao-aponta-dieese

Fonte: Congresso em Foco
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Título: Para evangélicos, Bolsonaro fala em fraude eleitoral e defende 
cloroquina
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro voltou a acusar a existência de fraude 
durante no pleito de 2018, quando  se sagrou vencedor. Os ataques contra a 
lisura do sistema eleitoral brasileiro foram emitos por Bolsonaro a um público 
que lhe é muito caro: os evangélicos. Na ocasião também defendeu o tratamento 
precoce com o uso de remédios [ ]The post Para evangélicos, Bolsonaro fala em 
fraude eleitoral e defende cloroquina appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/fraude-nas-urnas-eleicao-de-
2018-bolsonaro/
 
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-07
Título: Enquanto a Bolsa de Valores bate recordes, 19 milhões de pessoas estão 
na pobreza. Milton Rondó
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/enquanto-a-bolsa-de-valore-bate-
recordes-19-milhoes-de-pessoas-estao-na-pobreza/

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: A bolsa vai bem e o povo vai mal
Descrição: Paulo Kliass:Desconectados da economia real, rentistas ganham como 
nunca e brindam à alta das ações. São os abutres da reprimarização da economia -
que leva à falência milhares de empresas e atira a população à morte, ou ao 
desemprego e miséria
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50775

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 11:19:27
Título: Famílias em pobreza e extrema pobreza vão começar a receber auxílio 
emergencial no RJ
Descrição: Nesta primeira etapa serão atendidas 42.569 famílias inscritas no 
CadÚnico, confira quem tem direito ao benefício
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/familias-em-pobreza-e-extrema-
pobreza-vao-comecar-a-receber-auxilio-emergencial-no-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 11:12:01
Título: Vestibular indígena da Unicamp será aplicado no dia 20 de junho em seis 
municípios
Descrição: Neste ano, houve um recorde de inscritos, com 1.697 candidatos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/vestibular-indigena-da-unicamp-
sera-aplicado-no-dia-20-de-junho-em-seis-municipios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 10:38:44
Título: \Lutamos pelo fim da violência\: relatos de jovens sobre a greve na 
Colômbia
Descrição: Jovens formam organizações de linha-frente para conter repressão  
policial durante os atos da paralisação nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/nos-lutamos-pelo-fim-da-
violencia-relatos-da-primeira-linha-da-greve-na-colombia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 10:26:52
Título: Conselho de Ética da Câmara aprova cassação de Flordelis e caso vai ao 
plenário
Descrição: Perda do mandato precisa de 257 votos, deputados têm até 90 dias para
cassar parlamentar ou arquivar denúncia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/conselho-de-etica-da-camara-
aprova-cassacao-de-flordelis-e-caso-vai-ao-plenario
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 08:28:49
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Título: Desmatamento de áreas protegidas cresce 20% na Amazônia, veja as áreas 
mais afetadas
Descrição: Terras indígenas Yanomami, Alto Rio Negro e Munduruku são as mais 
pressionadas pelo desmatamento na Amazônia 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/desmatamento-de-areas-
protegidas-cresce-20-na-amazonia-veja-as-areas-mais-afetadas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 08:13:04
Título: STF decide recurso de fotógrafo que perdeu visão após tiro de bala de 
borracha
Descrição: Em 2014, a Justiça considerou que o fotógrafo era o culpado pela 
situação, STF dará palavra final sobre caso de 2000
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/stf-decide-recurso-de-fotografo-
que-perdeu-visao-apos-tiro-de-bala-de-borracha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 07:41:41
Título: Medicamentos à base de Cannabis podem beneficiar 6 milhões de pacientes 
no Brasil
Descrição: Projeto aprovado na Câmara só autoriza cultivo da planta a empresas e
entidades, Bolsonaro afirmou que vetará a proposta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/medicamentos-a-base-de-cannabis-
podem-beneficiar-6-milhoes-de-pacientes-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-09 07:41:10
Título: Nº 2 de Pazuello, que ostentava \faca na caveira\, depõe na CPI sobre 
falta de vacina
Descrição: Coronel Antônio Elcio Franco foi secretário-executivo da Saúde e 
negociou com a Pfizer a aquisição de imunizantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/09/n-2-de-pazuello-que-ostentava-
faca-na-caveira-depoe-na-cpi-sobre-demora-da-vacina
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-10 00:34:58
Título: ‘A economia funciona apenas para o 1% que está no topo’, diz Bernie 
Sanders
Descrição: O senador Bernie Sanders, de Vermont, se disse escandalizado com a 
informação segunda qual 55 das maiores corporações dos EUA não pagaram imposto 
de renda 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/a-economia-funciona-apenas-para-o-
1-que-esta-no-topo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-09 23:50:14
Título: Peru elege o professor Pedro Castillo, saiba quem é o presidente eleito 
do país andino
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro reconheceu a vitória do cara do Foro de 
São Paulo durante discurso em Anápolis (GO) O professor de esquerda Pedro 
Castillo, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/peru-elege-o-professor-pedro-
castillo-saiba-quem-e-o-presidente-eleito-do-pais-andino/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-09 17:14:25
Título: PSOL aciona Justiça para revogar sigilo de cem anos sobre processo de 
Pazuello no Exército
Descrição: O PSOL apresentou uma ação popular na Justiça Federal na última 
terça-feira (8), através do deputado federal Ivan Valente, para anular o ato do 
Exército 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/psol-aciona-justica-para-revogar-
sigilo-de-cem-anos-sobre-processo-de-pazuello-no-exercito/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 02:23:02
Título: Um dia após morte de Kathlen, adolescente é baleado em comunidade no Rio
enquanto voltava para casa do supermercado
Descrição: Jovem de 16 anos foi encaminhado ao hospital e passa por cirurgia, 
moradores do Morro São João protestam contra violência policial
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/um-dia-apos-morte-de-kathlen-
adolescente-e-baleado-em-comunidade-no-rio-enquanto-voltava-para-casa-do-
supermercado1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 01:32:42
Título: Documento enviado por Pazuello à PGR reforça que ex-ministro mentiu na 
CPI
Descrição: O general afirmou em depoimento que só ficou sabendo da possibilidade
de falta de oxigênio em Manaus no dia 10 de janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/documento-enviado-por-pazuello-a-pgr-
reforca-que-ex-ministro-mentiu-na-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 23:41:08
Título: “Perdemos o Peru”: comentário de Bolsonaro sobre virtual vitória da 
esquerda no país andino viraliza
Descrição: Frase do presidente brasileiro, que não gostou do resultado eleitoral
favorável à esquerda no Peru, tem rendido inúmeros memes, confira
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/perdemos-o-peru-comentario-de-
bolsonaro-sobre-virtual-vitoria-da-esquerda-no-pais-andino-viraliza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 22:33:24
Título: Câmara aprova urgência para votar federação de partidos que pode 
favorecer PCdoB
Descrição: \Estamos no caminho de aprovarmos uma legislação moderna e 
democrática para o Brasil\, celebrou Jandira Feghali (PCdoB)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-aprova-urgencia-votar-
federacao-de-partidos-que-pode-favorecer-pcdob/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 22:26:05
Título: Ataques à EBC e à comunicação pública
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil da próxima quarta-feira, 9 de
junho, irá ouvir especialistas em comunicação para debater a crise na EBC e na 
comunicação pública como um todo. Com mediação de Jonas Valente, Ivonete da 
Silva Lopes e Laurindo Lalo Leal Filho são os convidados. Jonas Valente atua 
como jornalista com foco em tecnologia [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ataques-a-ebc-e-a-comunicacao-publica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 21:51:06
Título: Nestlé reconhece que mais de 60% dos seus produtos não são saudáveis e 
diz que alguns “nunca serão”
Url :https://www.portalveg.com.br/noticias/mercado/nestle-confessa-que-mais-de-
60-dos-seus-produtos-nao-sao-saudaveis-e-diz-que-alguns-nunca-serao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 15:52:07
Título: Denúncia de assédio sexual no BBB leva Globo a demitir produtores 
acusados
Descrição: Mulher revelou que, durante as etapas de seleção, dois produtores do 
programa pediram fotos íntimas para avaliar
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/denuncia-de-assedio-sexual-no-bbb-leva-
globo-a-demitir-produtores-acusados/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-06-09 15:38:04
Título: Gleisi Hoffmann parabeniza Pedro Castillo: “O povo peruano merece um 
governo democrático e popular”
Descrição: De acordo com a contagem oficial, às 12h30 desta quarta-feira, 
horário de Brasília, com 99.8% dos votos apurados, Castillo tem 50,2%, enquanto 
Fujimori ficou com 49.79%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-hoffmann-parabeniza-pedro-
castillo-o-povo-peruano-merece-um-governo-democratico-e-popular/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-09 15:07:50
Título: Carne mais cara e prato vazio: IPCA dispara e inflação fica acima da 
meta estabelecida pelo Banco Central
Descrição: Dados do IBGE também indicam que a meta do governo para a inflação já
não pode mais ser cumprida
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/carne-mais-cara-e-prato-vazio-ipca-
dispara-e-inflacao-fica-acima-da-meta-estabelecida-pelo-banco-central/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-09 17:48:14
Título: O negacionismo como estratégia: como o trio governista opera para tentar
esvaziar a CPI da Covid
Descrição: Marcos Rogério, Luis Carlos Heinze e Eduardo Girão lideram a defesa 
de Bolsonaro com mentiras e apologia a medicamentos sem efeito.The post O 
negacionismo como estratégia: como o trio governista opera para tentar esvaziar 
a CPI da Covid appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/09/cpi-covid-senado-cloroquina-bolsonaro-
marcos-rogerio-heinze-girao/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-10 05:00:55
Título: A linha direta de Bolsonaro com um auditor do TCU
Descrição: Na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro provocou 
controvérsia com o Tribunal de Contas da União (TCU). Na ocasião, Bolsonaro 
afirmou que, segundo um relatório do órgão, cerca de 50% das 195 mil mortes pela
Covid-19 registradas em 2020 não foram causadas pela doença.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/a-linha-direta-de-bolsonaro-com-um-
auditor-do-tcu-25054096
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-09 21:30:42
Título: 90 anos de João Gilberto: a incansável busca por gravações inéditas do 
'pai' da bossa nova
Descrição: Admiradores do músico vasculham internet para encontrar trabalhos do 
artista, que fez sua última turnê em agosto de 2008.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57408024
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-09 22:35:07
Título: O que pode estar por trás da indicação do ex-prefeito Crivella para 
embaixada na África do Sul
Descrição: Para especialistas, 'jogada' visa a resolver duas crises: a da 
Universal no continente africano e a do governo Bolsonaro com a Universal.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57421956
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-09 09:26:18
Título: De Cabo Daciolo a Bolsonaro: a história por trás do Patriota, partido 
'familiar' com brigas internas que pode abrigar o presidente
Descrição: Fundado em 2011 como Partido Ecológico Nacional, a legenda nanica já 
quis Marina Silva como candidata à presidência, lançou Cabo Daciolo, e agora 
sofre com racha na cúpula e possível debandada do MBL ante filiação do 
presidente.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57366678
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-10 00:50:49
Título: Inquérito policial contra jornalista do ‘The Intercept’ se soma à 
ofensiva autoritária para intimidar a imprensa
Descrição: Polícia Civil investiga Leandro Demori, editor-executivo do portal, 
por conta de uma reportagem sobre a chacina do Jacarezinho e a possível 
existência de grupo de matadores dentro da corporação policial
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-10/inquerito-policial-contra-
jornalista-do-the-intercept-se-soma-a-ofensiva-autoritaria-para-intimidar-a-
imprensa.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-09 00:00:00
Título: Facebook terá que indenizar vereadora por cancelar impulsionamento de 
seu anúncio antes das eleições
Descrição: O Facebook perdeu na 1ª instância um processo na Justiça de São Paulo
e terá de indenizar a vereadora Janaína Lima (Novo) após cancelar o 
impulsionamento de anúncio contratado pela sua campanha às vésperas da eleição 
de 2020.Leia mais (06/09/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/facebook-tera-que-indenizar-vereadora-por-cancelar-
impulsionamento-de-seu-anuncio-antes-das-eleicoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-09 00:00:00
Título: Centrais sindicais decidem apoiar manifestações de 19 de junho contra 
Jair Bolsonaro
Descrição: Em reunião nesta quarta-feira (9), as centrais sindicais decidiram 
apoiar as manifestações nacionais contra Jair Bolsonaro, marcadas para 19 de 
junho. Em primeiro encontro, realizado na semana passada, elas não haviam 
chegado a consenso. O Fórum das Centrais é composto por CUT, Força Sindical, 
UGT, CTB, NCST, CSB, CSP-Conlutas, Intersindical, CGTB e Pública.Leia mais 
(06/09/2021 - 18h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/centrais-sindicais-decidem-apoiar-manifestacoes-de-
19-de-junho-contra-jair-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-10 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 10 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (10), marcada pela sessão virtual do STF sobre a 
Copa América, pelo encontro entre Biden e o premiê britânico e pelos 500 milhões
de doses da vacina que a Pfizer doou ao mundo.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021061017640495-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-10-de-junho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-09 16:28:45
Título: Metade dos ucranianos não querem ser 'bucha de canhão' da OTAN, diz 
Putin
Descrição: O presidente da Rússia criticou o rumo tomado pelos membros da OTAN 
com a Ucrânia, afirmando que \colocam seus interesses geopolíticos acima dos 
interesses de outras nações\.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021060917639113-metade-dos-ucranianos-
nao-querem-ser-bucha-de-canhao-da-otan-diz-putin/
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