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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Número de casos de trabalho infantil sobe para 160 milhões
Descrição: Genebra, 10 de junho (Prensa Latina) Os casos de trabalho infantil 
aumentaram em 8,4 milhões nos últimos quatro anos e totalizam 160 milhões em 
todo o mundo, situação agravada pela pandemia Covid-19, informaram hoje a OIT e 
a Unicef.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454830&SEO=cifra-de-casos-de-
trabajo-infantil-sube-a-160-millones

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-10 17:00:00
Título: Agrotóxicos estão presentes em itens do ‘lanche das crianças’, mas 
Anvisa não fiscaliza
Descrição: Pesquisa detectou pesticidas em 60% dos alimentos ultraprocessados, 
incluindo bisnaguinha, bolachas e bebidas lácteas, glifosato foi encontrado em 
mais da metade dos produtos
Url :https://apublica.org/2021/06/agrotoxicos-estao-presentes-em-itens-do-
lanche-das-criancas-mas-anvisa-nao-fiscaliza/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 00:10:33
Título: Mariana Varella alerta que anúncio de Bolsonaro sobre máscaras não é 
cortina de fumaça: “Grave demais pra ser ignorado”
Descrição: \A comunicação é efetiva e causa um estrago tremendo na saúde pública
do país\, disse a jornalista de saúde, políticos pedem para que população ignore
Bolsonaro e pedem impeachment. Confira a repercussão
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/mariana-varella-alerta-que-
anuncio-de-bolsonaro-sobre-mascaras-nao-e-cortina-de-fumaca-grave-demais-pra-
ser-ignorado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 00:55:15
Título: “Que vergonha”: Randolfe condena postura de Queiroga diante de 
declaração de Bolsonaro contra máscaras
Descrição: O ministro disse que \vai estudar\ proposta negacionista de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/que-vergonha-randolfe-condena-postura-
de-queiroga-diante-de-declaracao-de-bolsonaro-contra-mascaras/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-10 11:23:08
Título: Bolsonaro pediu a Modi liberação de insumo de cloroquina para empresas 
no Brasil, revela mídia
Descrição: Segundo transcrição de telefonema feito em abril entre Bolsonaro e o 
primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o presidente brasileiro solicitou 
insumos de hidroxicloroquina para duas empresas privadas brasileiras.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021061017641951-bolsonaro-pediu-a-modi-
liberacao-de-insumo-de-cloroquina-para-empresas-no-brasil-revela-midia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 00:02:37
Título: CPI quebra sigilo de associação de médicos pró-cloroquina, “suspeita de 
financiamento de laboratórios”, diz senador
Descrição: Em entrevista ao Jornal da Fórum, Rogério Carvalho (PT) lembrou que a
associação conseguiu emplacar seu manifesto em anúncios publicitários de grandes
jornais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-quebra-sigilo-de-associacao-de-
medicos-pro-cloroquina-suspeita-de-financiamento-de-laboratorios-diz-senador/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 12:19:10
Título: CPI aprova quebra de sigilo de Ernesto Araújo, Filipe Martins e Eduardo 
Pazuello
Descrição: Senadores autorizam investigação de membros do primeiro escalão do 
governo e apertam o cerco contra Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/cpi-aprova-quebra-de-sigilo-de-
ernesto-araujo-filipe-martins-e-eduardo-pazuello

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 21:09:47
Título: CPI pede condução coercitiva de Carlos Wizard após empresário ignorar 
notificação
Descrição: Integrante do chamado \gabinete paralelo\, Wizard teria fugido para 
os Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-pede-conducao-coercitiva-de-
carlos-wizard-apos-empresario-ignorar-notificacao/
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil supera marca de 480 mil mortos por covid-19
Descrição: País registra 88.092 novos casos da doença, o que eleva o total de 
infectados para 17.210.969. Com 2.504 mortes em 24 horas, número acumulado de 
óbitos em solo brasileiro aumenta para 482.019.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-supera-marca-de-480-mil-mortos-por-covid-
19/a-57850370?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 21:26:46
Título: Sob pressão de entidades, decisão sobre entrada de trigo transgênico no 
país é adiada
Descrição: Comissão do governo federal deixa para agosto votação sobre liberação
do produto, cultivado com agrotóxico cancerígeno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/sob-pressao-de-entidades-
decisao-sobre-entrada-de-trigo-transgenico-no-pais-e-adiada

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-10 11:20:52
Título: Ameaça à democracia e vazamento de dados: o que está por trás da 
cooperação entre EUA e Lava Jato?
Descrição: Na segunda-feira (7), um grupo de 20 congressistas norte-americanos 
pediram que o governo do presidente Biden informe como os órgãos de investigação
do país cooperaram com a Operação Lava Jato.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021061017641913-ameaca-a-democracia-e-
vazamento-de-dados-o-que-esta-por-tras-da-cooperacao-entre-eua-e-lava-jato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 19:54:53
Título: Exclusivo: após Exército impor sigilo em processo de Pazuello, governo 
nega informações sobre gastos da FAB em atos com Bolsonaro
Descrição: Ivan Valente (PSOL) usou Lei de Acesso à Informação para questionar 
gastos de voos da FAB nos atos de Bolsonaro em Brasília e no RJ, mas governo 
classificou informações como \grau de sigilo reservado\ por se tratarem de \
operações estratégicas\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/exclusivo-apos-exercito-impor-sigilo-
em-processo-de-pazuello-governo-nega-informacoes-sobre-gastos-da-fab-em-atos-
com-bolsonaro/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-10 16:00:06
Título: Por que o Intercept decidiu que Leandro Demori não vai se submeter ao 
depoimento policial contra nosso jornalismo
Descrição: Apesar dos esforços de alguns, ainda vivemos em uma democracia. E 
nossa Constituição garante a liberdade de imprensa e protege o sigilo de 
fonte.The post Por que o Intercept decidiu que Leandro Demori não vai se 
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submeter ao depoimento policial contra nosso jornalismo appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/10/por-que-o-intercept-decidiu-que-
leandro-demori-nao-vai-se-submeter-ao-depoimento-policial-contra-nosso-
jornalismo/

Fonte: Vatican News - Português
Título: CNBB manifesta solidariedade diante de ataques ao Povo Yanomami
Descrição: Unidade e solidariedade são os sentimentos manifestados pela 
presidência da CNBB a dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima diante dos 
ataques sofridos pelo povo Yanomami da região do rio Uraricoera
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-06/cnbb-bispos-brasil-povo-
yanomami.html

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: Parlaíndio vai à justiça pedir a exoneração do presidente da Funai
Descrição: César Locatelli:O recém-criado Parlamento Indígena Brasileiro tem 
extensa pauta a encaminhar, a começar pela disfunção da própria Funai
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50786

Fonte: MST
Data: 2021-06-10
Título: Trabalhadoras(es) do campo e cidade debatem soluções emergenciais contra
a fome – Quem tem fome tem pressa! Agricultura Familiar Camponesa contra a 
pandemia da fome -
Descrição: Ativistas tornam público as possíveis soluções para o enfrentamento 
da insegurança alimentar na pandemia, a partir do mapa da fome, que tem classe, 
cor e gênero. 
Url : https://mst.org.br/2021/06/10/trabalhadorases-do-campo-e-cidade-debatem-
solucoes-emergenciais-contra-a-fome/

Fonte: CUT
Data: 2021-06-10
Título: Trabalhadores da Eletrobras entram em estado de greve contra privatização
Descrição: Proposta de entrega da estatal ao capital privado é considerada 
nociva ao país, representa risco de aumento nas tarifas e racionamento de 
energia.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/trabalhadores-da-eletrobras-entram-em-
estado-de-greve-contra-privatizacao-c44e

Fonte: Poder360
Título: Sindicato ameaça greve de 72h caso MP da Eletrobras seja pautada no 
Senado
Descrição: O relator da medida quer apresentar parecer na 3ª feira (15.jun). 
Greve não deve afetar o fornecimento de energia elétrica
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/sindicato-ameaca-greve-de-72h-caso-mp-
da-eletrobras-seja-pautada-no-senado/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 20:27:54
Título: Organizações populares pedem que STF mantenha suspensão de despejos na 
pandemia
Descrição: Campanha Despejo Zero aponta que 14.300 famílias foram expulsas de 
suas casas na pandemia e 84 mil estão ameaçadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/organizacoes-populares-pedem-
que-stf-mantenha-suspensao-de-despejos-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 19:07:49
Título: STF culpa Estado por violência policial contra fotógrafo atingido por um
tiro no olho
Descrição: Decisão no caso do fotógrafo Alex Silveira abre precedente e pode 
favorecer outros profissionais da imprensa
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/stf-culpa-estado-por-violencia-
policial-contra-fotografo-atingido-por-um-tiro-no-olho

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-10 20:28:08
Título: Doria vai multar Bolsonaro na ‘motociata’ de sábado, se não usar máscara
na aglomeração
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro será multado neste sábado (12/6), 
na ,motociata, se não usar máscara durante o passeio de motocicletas em São 
Paulo. A promessa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/doria-vai-multar-bolsonaro-na-
motociata-de-sabado-se-nao-usar-mascara-na-aglomeracao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 19:01:46
Título: Brumadinho: para familiares, indenização é uma pequena vitória em guerra
longe do fim
Descrição: Justiça determina que a Vale pague R$ 1 milhão de indenização a cada 
família dos funcionários mortos. Cabe recurso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/brumadinho-para-familiares-
indenizacao-e-uma-pequena-vitoria-em-guerra-longe-do-fim

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 16:37:53
Título: Somadas, indenizações da Vale a famílias de mortos em Brumadinho são 
0,4% do lucro
Descrição: Para relator da CPI de Brumadinho na Câmara, empresa tem a obrigação 
moral de não recorrer da sentença de 1ª instância
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/somadas-indenizacoes-da-vale-a-
familias-de-mortos-em-brumadinho-sao-0-4-do-lucro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 18:04:26
Título: Venezuela denuncia bloqueio de pagamento de vacinas do consórcio da OMS
Descrição: Vice-presidenta Delcy Rodríguez afirmou que mais de US$ 10 milhões 
foram embargados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/venezuela-denuncia-bloqueio-de-
pagamento-de-vacinas-do-consorcio-da-oms
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 17:57:21
Título: Pastor nomeado por Bolsonaro atua em agência de turismo durante 
expediente no Palácio
Descrição: Marido da tradutora do presidente vende pacotes de viagens no 
expediente de dentro do Palácio do Planalto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/pastor-nomeado-por-bolsonaro-
atua-em-agencia-de-turismo-durante-expediente-no-palacio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 17:06:18
Título: \Cidade mais bolsonarista do Brasil\ no RS também tem mais casos de 
covid-19
Descrição: No “Pequeno Paraíso Italiano”, a direita sempre governa, a oposição 
tem medo e o padre quer prender Renan Calheiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/cidade-mais-bolsonarista-do-
brasil-no-rs-tambem-tem-mais-casos-de-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 16:00:56
Título: Laerte completa 70 anos e ganha site com o acervo de toda a sua obra
Descrição: No espaço, fãs da artista encontram informações sobre sua história e 
podem comprar seus livros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/laerte-completa-70-anos-e-ganha-
site-com-o-acervo-de-toda-a-sua-obra
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 15:53:10
Título: Três policiais civis são indiciados por assassinato do menino João Pedro
no RJ
Descrição: Denúncia acontece quase um mês após protestos que pediram respostas 
para o caso, crime completou um ano em maio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/tres-policiais-civis-sao-
indiciados-por-assassinato-do-menino-joao-pedro-no-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 15:25:54
Título: Pesquisa FGV-RJ: jovens brasileiros estão mais tristes, preocupados e 
pobres 
Descrição: Piora é mais alarmante entre pessoas de 15 a 29 que, em 2020, 
chegaram ao ponto de não ter dinheiro para comprar comida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/pesquisa-fgv-rj-jovens-
brasileiros-estao-mais-tristes-preocupados-e-pobres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 15:02:46
Título: Apenas 2% do território da Caatinga é ocupado por áreas de conservação
Descrição: Bioma têm sido o menos priorizado em termos de investimentos dentre 
outros, aponta biólogo Severino Ribeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/apenas-2-do-territorio-da-
caatinga-e-ocupado-por-areas-de-conservacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-10 10:55:50
Título: Artigo | Feminicídio: até quando seguiremos assistindo essa violência?
Descrição: No mesmo dia de junho, somente em Niterói (RJ), duas mulheres foram 
atingidas por homens com uso de armas brancas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/artigo-feminicidio-ate-quando-
seguiremos-assistindo-essa-violencia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-10 23:18:23
Título: Ex-presidente Lula apresenta sua incrível Geringonça no Rio de Janeiro
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nesta 
quinta-feira (10/6) no Rio de Janeiro para apresentar sua incrível Geringonça 
para o povo fluminense. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/ex-presidente-lula-apresenta-sua-
incrivel-geringonca-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-10 21:38:08
Título: Requião anuncia que vai falar sobre ‘Caso Evandro’ com a TV Globo 
Descrição: Roberto Requião (MDB), pré-candidato ao governo do Paraná, anunciou 
que irá dar entrevista à TV Globo nesta sexta-feira, 11 de junho, às 11h, sobre 
o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/requiao-anuncia-que-vai-falar-
sobre-caso-evandro-com-a-tv-globo-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-10 21:05:39
Título: Alberto Fernández fala em recuperar ‘pelas vias diplomáticas’ as Ilhas 
Malvinas para a Argentina
Descrição: Não há mais lugar para o colonialismo no mundo, disse Alberto 
Fernández Presidente liderou a cerimônia central em comemoração ao Dia da 
Afirmação dos Direitos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/alberto-fernandez-fala-em-
recuperar-pelas-vias-diplomaticas-as-ilhas-malvinas-para-a-argentina/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-06-10 18:59:22
Título: Cuidado com as pesquisas eleitorais, muito cuidado…
Descrição: Dossiê promete revelar o submundo das pesquisas eleitorais O Blog do 
Esmael falou com especialistas que estão preparando um dossiê sobre as pesquisas
eleitorais de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/cuidado-com-as-pesquisas-
eleitorais-muito-cuidado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 08:56:28
Título: Cuba inicia ensaio clínico de vacinas contra Covid-19 em crianças a 
partir de 3 anos
Descrição: Segundo o governo cubano, o estudo foi proposto  devido ao aumento de
contaminação de crianças pela Covid-19 e à segurança das vacinas Soberana 2 e 
Soberana Plus, que devem ser autorizadas para imunização em massa ainda neste 
mês
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cuba-inicia-ensaio-clinico-de-
vacinas-contra-covid-19-em-criancas-a-partir-de-3-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 01:56:27
Título: Wellington Dias condena declaração de Bolsonaro e diz que governadores 
seguirão orientando uso de máscaras
Descrição: O governador disse que postura do presidente é similar à de colocar 
querosene em um incêndio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/wellington-dias-condena-declaracao-de-
bolsonaro-e-diz-que-governadores-seguirao-orientando-uso-mascaras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 01:52:35
Título: Antonia Pellegrino, reitor da UERJ e pró-reitora de Extensão e Cultura 
da instituição se filiam ao PT com a “bênção” de Lula
Descrição: \O PT recebe com braços e coração abertos seus mais novos filiados\, 
disse a presidenta do partido, deputada Gleisi Hoffmann
Url :https://revistaforum.com.br/politica/antonia-pellegrino-reitor-da-uerj-e-
pro-reitora-de-extensao-e-cultura-da-instituicao-se-filiam-ao-pt-com-a-bencao-
de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 01:44:26
Título: Lula afirma que aliança do campo democrático no Rio é essencial para 
derrotar Bolsonaro
Descrição: Apesar do consenso em torno de sua candidatura, ex-presidente disse 
que está aberto ao debate sobre outros nomes que eventualmente surjam com 
viabilidade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-afirma-que-alianca-campo-
democratico-no-rio-essencial-para-derrotar-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 01:31:18
Título: Bretas, um juiz parcial – Por Ricardo Bruno
Descrição: Para restabelecer o princípio do juiz natural nos casos da Lava Jato 
no Rio, o Conselho Nacional de Justiça tem o dever de afastar cautelarmente 
Marcelo Bretas
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bretas-um-juiz-parcial-por-ricardo-
bruno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 22:14:33
Título: PT, PSOL, PSB e PCdoB: Lula se reúne com políticos do RJ e reforça 
especulações sobre aliança eleitoral no estado
Descrição: \Com Lula para mudar a história do Rio\, escreveu Marcelo Freixo 
(PSOL), que estaria cogitando ir para o PSB, ao divulgar foto com o ex-
presidente

https://revistaforum.com.br/debates/bretas-um-juiz-parcial-por-ricardo-bruno/
https://revistaforum.com.br/debates/bretas-um-juiz-parcial-por-ricardo-bruno/
https://revistaforum.com.br/noticias/lula-afirma-que-alianca-campo-democratico-no-rio-essencial-para-derrotar-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/noticias/lula-afirma-que-alianca-campo-democratico-no-rio-essencial-para-derrotar-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/antonia-pellegrino-reitor-da-uerj-e-pro-reitora-de-extensao-e-cultura-da-instituicao-se-filiam-ao-pt-com-a-bencao-de-lula/
https://revistaforum.com.br/politica/antonia-pellegrino-reitor-da-uerj-e-pro-reitora-de-extensao-e-cultura-da-instituicao-se-filiam-ao-pt-com-a-bencao-de-lula/
https://revistaforum.com.br/politica/antonia-pellegrino-reitor-da-uerj-e-pro-reitora-de-extensao-e-cultura-da-instituicao-se-filiam-ao-pt-com-a-bencao-de-lula/
https://revistaforum.com.br/politica/wellington-dias-condena-declaracao-de-bolsonaro-e-diz-que-governadores-seguirao-orientando-uso-mascaras/
https://revistaforum.com.br/politica/wellington-dias-condena-declaracao-de-bolsonaro-e-diz-que-governadores-seguirao-orientando-uso-mascaras/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/cuba-inicia-ensaio-clinico-de-vacinas-contra-covid-19-em-criancas-a-partir-de-3-anos/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/cuba-inicia-ensaio-clinico-de-vacinas-contra-covid-19-em-criancas-a-partir-de-3-anos/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/cuidado-com-as-pesquisas-eleitorais-muito-cuidado/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/cuidado-com-as-pesquisas-eleitorais-muito-cuidado/


Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-psol-psb-e-pcdob-lula-se-reune-com-
politicos-do-rj-e-reforca-especulacoes-sobre-alianca-eleitoral-no-estado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 22:01:39
Título: Vereadora do PT de São Paulo rebate ataques machistas em rede social
Descrição: Juliana Cardoso respondeu ofensas de vereadores bolsonaristas: 
“Divergências, sim. Mas colocar a gente como burra, como louca, isso não vou 
permitir, nem para mim e nem para qualquer outra vereadora”
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/vereadora-do-pt-de-sao-paulo-rebate-
ataques-machistas-em-rede-social/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 20:36:22
Título: Alexandre de Moraes determina fiança de R$ 100 mil para o bolsonarista 
Daniel Silveira
Descrição: Além disso, o ministro do STF autorizou novo inquérito contra o 
deputado, agora por violações no uso da tornozeleira eletrônica
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/alexandre-de-moraes-determina-fianca-de-
r-100-mil-para-o-bolsonarista-daniel-silveira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 19:38:37
Título: Menina autista de apenas três anos morre de covid em Santos logo após 
volta às aulas
Descrição: Sindicato dos Servidores responsabiliza prefeitura pela volta às 
aulas presenciais. Secretaria diz que menina era autista, tinha comorbidades e 
foi contaminada pelos pais em casa
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/menina-autista-de-apenas-tres-anos-
morre-de-covid-em-santos-logo-apos-volta-as-aulas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 15:48:54
Título: “Barbárico”: The Guardian destaca estupro coletivo de jovem gay em 
Florianópolis
Descrição: Para o jornal, que é um dos mais populares do Reino Unido, o Brasil 
vive “uma epidemia de violência contra as LGBT”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/barbarico-the-guardian-destaca-
estupro-coletivo-de-jovem-gay-em-florianopolis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 13:42:49
Título: “Aqui quem faz a regra é a gente”: modelo trans é vítima de transfobia 
em canal de TV
Descrição: Quando tentou argumentar que transfobia é crime, funcionário da 
emissora ameaçou a artista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/aqui-quem-faz-a-regra-e-a-gente-
modelo-trans-e-vitima-de-transfobia-em-canal-de-tv/
 
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 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 para [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-maquina-de-fake-news-e-a-politica-
genocida-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-10 09:04:48
Título: “Auditor de Bolsonaro” do TCU é filho de colega do presidente que ganhou
cargo na Petrobras
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Descrição: Ricardo Silva Marques se formou na AMAN em 1977, mesmo ano em que 
Bolsonaro se graduou na academia. Em 2019, ainda na ativa, ganhou o cargo na 
gerência executiva de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/auditor-de-bolsonaro-do-tcu-e-filho-
de-colega-do-presidente-que-ganhou-cargo-na-petrobras/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-11 08:34:08
Título: 'Acelera para Cristo': o empresário por trás da 'motociata' com 
Bolsonaro que terá até sorteio de moto
Descrição: Ato de São Paulo está sendo promovido nas redes sociais como versão 
evangélica das motociatas bolsonaristas realizadas em maio em Brasília e Rio de 
Janeiro, Jackson Vilar, coordenador do evento, é dono de loja de móveis e 
apoiador ferrenho do presidente.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57436823
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-10 07:43:05
Título: Google anuncia novo cabo submarino de Internet para conectar América do 
Sul e EUA
Descrição: Na quarta-feira (9), a Google apresentou o Firmina, um cabo submarino
que está sendo construído pela empresa, e que vai conectar o Brasil, Argentina e
Uruguai à Costa Leste dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021061017641064-google-
anuncia-novo-cabo-submarino-de-internet-para-conectar-america-do-sul-e-eua/
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