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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 22:15:43
Título: Governo Bolsonaro admite que gastou R$ 23 milhões com publicidade para 
tratamento precoce
Descrição: Conforme o documento encaminhado pelo Ministério da Saúde à CPI do 
Genocídio, a Assessoria de Comunicação Social do ministério gastou R$ 3,4 
milhões e a Secretaria de Comunicação da Presidência, R$ 19,9 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-admite-que-
gastou-r-23-milhoes-com-publicidade-para-tratamento-precoce/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Cloroquina é mentira orquestrada pelo governo, diz especialista à CPI
Descrição: Microbiologista Natalia Pasternak e sanitarista Cláudio Maierovitch 
criticam promoção de substância ineficaz contra covid-19 e falta de planejamento
para o combate à pandemia por parte do governo federal.
Url :https://www.dw.com/pt-br/cloroquina-é-mentira-orquestrada-pelo-governo-diz-
especialista-à-cpi/a-57860244?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro é recebido em voo com gritos de “genocida”
Descrição: O presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou de surpresa nesta 
sexta-feira (11) em um voo comercial no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo,
e foi recebido com gritos de genocida e fora Bolsonaro. Após o episódio, o chefe
do Executivo respondeu que, aqueles que são contra o governo, deveriam estar de 
jegue viajando. Quem fala [ ]The post Bolsonaro é recebido em voo com gritos de 
“genocida appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/midia/bolsonaro-e-hostilizado-em-voo-e-
diz-que-o-critica-tem-que-ir-de-jegue/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-12
Título: Boff questiona se Brasil ainda pode ser chamado de nação
Descrição: "Uma nação que tolera ou é cúmplice de alguém que está 
intencionalmente matando sua população, pode se considerar ainda uma nação?", 
questiona o escritor e teólogo Leonardo Boff. "O homem comete um crime atrás do 
outro e tudo fica por isso mesmo. Tudo tem limites.Teve até para Hitler. Aqui 
parece que não haver limite para matar", pontua.
Url : https://www.brasil247.com/cultura/boff-questiona-se-brasil-ainda-pode-ser-
chamado-de-nacao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 18:15:36
Título: Maioria dos brasileiros é contra a realização da Copa América no Brasil,
75% dizem que pandemia vai piorar
Descrição: Metade dos apoiadores de Bolsonaro concorda com a realização da 
competição no país
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/maioria-dos-brasileiros-e-contra-a-
realizacao-da-copa-america-no-brasil-75-dizem-que-pandemia-vai-piorar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 14:29:39
Título: Cova América: Posto de vacinação no Estádio Mané Garrincha será fechado 
para realização de jogos
Descrição: Nas redes e página oficiais do estádio não há nenhuma informação 
sobre como será o funcionamento do posto neste fim de semana
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cova-america-posto-de-vacinacao-no-
estadio-mane-garrincha-sera-fechado-para-realizacao-de-jogos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-12 00:10:34
Título: Bolsonaro decide que vaga no STF vai para André Mendonça, humilhado por 
Gilmar Mendes em abril
Descrição: “Parece que está havendo um certo delírio”, disse Mendes durante 
julgamento em que o AGU defendia a reabertura de igrejas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-decide-que-vaga-no-stf-vai-
para-andre-mendonca-humilhado-por-gilmar-mendes-em-abril/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 20:20:32
Título: A bala perdida do Estado não erra o CEP nem a cor – Por Priscila Costa
Descrição: A democracia não é algo que dá para ser pensado do ponto de vista 
incompleto. Essa democracia que temos ainda não subiu aos morros, vielas e 
territórios onde o povo negro está
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-bala-perdida-do-estado-nao-erra-o-
cep-nem-a-cor-por-priscila-costa/
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-11 18:50:54
Título: Conhecimento medicinal indígena se extingue sem deixar rastro 
Descrição: Estudo alerta que até 91% da sabedoria dessas comunidades sobre 
plantas com potencial farmacológico e terapêutico desaparecerão com a morte de 
suas línguas
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-06-11/conhecimento-medicinal-
indigena-se-extingue-sem-deixar-rastro.html

Fonte: Vatican News - Português
Título: Grande Projeto Missões, valorização e resgate da história jesuítico-
guarani
Descrição: Um rico patrimônio ainda pouco conhecido e não suficientemente 
valorizado, mas que com o envolvimento da comunidade pode ser resgatado, 
tornando-se um potencial de desenvolvimento para um território que envolve 26 
municípios na região das Missões, no Rio Grande do Sul. Este é o objetivo do 
Grande Projeto Missões, cujos idealizadores buscaram apoio do Papa Francisco, 
com um convite para visitar a região.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-06/grande-projeto-missoes-
valorizacao-missoes-jesuitico-guaranis.html

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-11
Título: Militares inativos e pensionistas podem custar R$ 703,8 bi ao país
Descrição: O Tesouro Nacional divulgou seu Relatório Contábil nesta quinta-feira
(10/6) e revelou que, se o governo tivesse que pagar todos os benefícios futuros
de militares ativos e inativos das forças armadas, a conta sairia por R$ 703,8 
bilhões. Chamado de déficit atuarial, a conta foi calculada pela primeira vez 
após o Tribunal de Contas da União (TCU) ter conseguido vencer uma queda de 
braço contra as Forças Armadas que durou três anos. As tropas se recusavam a 
contar seus custos beneficiários com a previdência.
Atualmente, são 369,4 mil militares na ativa, 162,9 mil inativos e 199,9 mil 
pensionistas, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. 
Mesmo com o aumento da contribuição dos militares, de 7,5% para 10,5%, a 
arrecadação não é o suficiente para fechar as futuras contas.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/11/militares-inativos-e-pensionistas-
podem-custar-r-7038-bi-ao-pais/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-11 00:00:00
Título: Confiança dos brasileiros nas Forças Armadas despenca sob Bolsonaro, diz
pesquisa XP/Ipespe
Descrição: A confiança dos brasileiros nas Forças Armadas vem despencando desde 
dezembro de 2018, segundo a pesquisa XP/Ipespe divulgada na sexta (11). Naquele 
mês, antes da posse de Jair Bolsonaro, 70% diziam que confiavam nelas. Agora, o 
percentual baixou para 58%.Leia mais (06/11/2021 - 23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/06/confianca-dos-brasileiros-nas-forcas-armadas-
despenca-sob-bolsonaro-diz-pesquisa-xpipespe.shtml 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 23:04:10
Título: CPI do Genocídio: Pazuello deve deixar condição de testemunha para virar
investigado
Descrição: Outro que pode seguir o mesmo caminho é o ex-secretário-executivo do 
Ministério da Saúde, Elcio Franco
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-do-genocidio-pazuello-deve-
deixar-condicao-de-testemunha-para-virar-investigado/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-11 20:06:28
Título: Qual a relação da absolvição de Pazuello com a impunidade dos crimes da 
ditadura?
Descrição: Especialistas analisam decisão inédita do Exército, que não puniu 
general da ativa por participar de ato com Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/11/qual-a-relacao-da-absolvicao-de-
pazuello-com-a-impunidade-dos-crimes-da-ditadura

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-11 20:26:59
Título: Grupo de trumpista faz parceria com clube de tiro e companhia de 
segurança no Brasil
Descrição: Vigilância em aeroporto é alvo de operação da Polícia Federal, 
representante de empresa de blindagem, que tem contratos milionários com 
governo, se reuniu com Eduardo Bolsonaro
Url :https://apublica.org/2021/06/grupo-de-trumpista-faz-parceria-com-clube-de-
tiro-e-companhia-de-seguranca-no-brasil/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-12 09:19:33
Título: Militares planejam se manter no poder 'com ou sem Bolsonaro', diz 
coronel da reserva
Descrição: Um dos maiores críticos da crescente politização das Forças Armadas, 
Marcelo Pimentel diz que baixas patentes seguem exemplo que vem de cima, dos 
generais que formam um \Partido Militar\, que articulou a eleição do presidente 
para chegar ao governo sem ruptura institucional: 'Eles vão estar no segundo 
turno'.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57447334

Fonte: Poder360
Título: STF suspende julgamento sobre aumento em aposentadorias
Descrição: Alexandre de Moraes pediu mais tempo para decidir, Corte julga a 
chamada \revisão da vida toda\
Url :https://www.poder360.com.br/justica/stf-suspende-julgamento-sobre-aumento-
em-aposentadorias/

Fonte: MST
Data: 2021-06-11
Título: MST no Espírito Santo realiza ato em São Mateus contra a visita de 
Bolsonaro
Descrição: Nesta sexta-feira, 11 de junho, o Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra no Espírito Santo realiza um ato contra a vinda do Presidente. A 
manifestação se concentrou na praça São Benedito, no Centro de São Mateus e 
contou com a presença de Sem Terras de diversas cidades do estado.  
A falta de vacinas e a denúncia de mais de 480 mil mortes por Covid-19 no Brasil
foram as principais pautas da manifestação. Cartazes, faixas e cruzes foram 
espalhados por uma das principais praças do centro de São Mateus.
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Url : https://mst.org.br/2021/06/11/mst-no-espirito-santo-realiza-ato-em-sao-
mateus-contra-a-visita-de-bolsonaro-ao-estado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 14:54:20
Título: Por ampla maioria, Parlamento Alemão aprova a Lei da Cadeia de 
Abastecimento
Descrição: Fornecedores brasileiros que exportam para Alemanha vão precisar se 
adequar às exigências e para isso os sindicatos das cadeias produtivas 
envolvidas terão um papel fundamental
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/por-ampla-maioria-parlamento-alemao-
aprova-a-lei-da-cadeia-de-abastecimento/

Fonte: CUT
Data: 2021-06-11
Título: Médicos detonam “discurso de morte” de Bolsonaro sobre não uso de máscara
Descrição: Com a pandemia do novo coronavírus descontrolada, quase meio milhão de
vidas perdidas e a vacinação lenta, recomendar o não uso de máscaras, como 
defendeu o presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL) nesta quinta-feira (10), é fazer 
“discurso de morte”, dizem autoridades e especialistas da área da saúde.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/sanitaristas-detonam-discurso-de-morte-de-
bolsonaro-sobre-nao-uso-de-mascara-a193

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-11 10:12:45
Título: \Risco de trigo transgênico contaminar outras variedades é inevitável\, 
diz bióloga
Descrição: CTNBio adia para agosto plenária que pode decidir sobre trigo 
transgênico argentino
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/11/risco-de-trigo-transgenico-
contaminar-outras-variedades-e-inevitavel-diz-biologa
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: Colômbia, entre o extermínio e a emancipação
Descrição: Laura Carlsen:Um muro na mídia está bloqueando informação sobre o que
acontece nessa histórica mobilização
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50794

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-11 14:38:39
Título: Colômbia: CIDH finaliza visita ao país, e organizações asseguram que 
greve continua 
Descrição: Depois de 45 dias de mobilazação, comitê de greve rechaçou \
modernização\ da Polícia Nacional anunciada pelo presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/11/colombia-cidh-finaliza-visita-
ao-pais-e-organizacoes-asseguram-que-greve-continua

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-06-11
Título: Com Biden no Reino Unido, 24 parlamentares pedem que ele deixe Assange 
ir
Descrição: Um grupo de 24 membros do Parlamento do Reino Unido escreveu ao 
presidente Joe Biden, que está na Cúpula do G7 na Cornualha, pedindo-lhe que 
desista do processo nos EUA contra o editor do WikiLeaks, Julian Assange.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/11/with-biden-in-uk-24-mps-call-on-him-
to-let-assange-go/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-11 14:33:26
Título: Freixo vai para o PSB e fala em \grande aliança\ para derrotar Bolsonaro
no Rio
Descrição: Em live, parlamentar argumenta que saída do Psol foi necessária para 
construir uma frente ampla da esquerda no estado
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/11/freixo-vai-para-o-psb-e-fala-em-
grande-alianca-para-derrotar-bolsonaro-no-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-11 10:28:56
Título: Garimpeiros atacam ônibus de indígenas de terra invadida e impedem 
viagem a Brasília
Descrição: Decisão do Supremo Tribunal Federal exigindo segurança é ignorada, e 
território preservado segue sem agentes de proteção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/11/garimpeiros-atacam-onibus-de-
indigenas-de-terra-invadida-e-impedem-viagem-a-brasilia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-11 21:41:36
Título: CPI da Covid já tem ‘bala de prata’ contra o presidente Jair Bolsonaro 
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro é tratado como um vampiro pela CPI da 
Covid, no Senado, que já tem a ,bala de prata, para abater seu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/cpi-da-covid-ja-tem-bala-de-prata-
contra-o-presidente-jair-bolsonaro-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-11 16:48:14
Título: Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro enquanto Ciro encolhe, segundo 
pesquisa XP/Ipespe
Descrição: A pesquisa XP/Ipespe de junho mostra o ex-presidente Lula quatro 
pontos à frente de Jair Bolsonaro na disputa pela Presidência. O petista saltou 
três pontos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/lula-amplia-vantagem-sobre-
bolsonaro-enquanto-ciro-encolhe-segundo-pesquisa-xp-ipespe/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-11 15:45:22
Título: Lula promete reconstruir a indústria naval brasileira durante visita ao 
Rio de Janeiro 
Descrição: O ex-presidente Lula visitou um estaleiro no Rio, nesta sexta-feira 
(11/6), e prometeu a lideranças da FUP (Federação Única dos Petroleiros) que irá
reconstruir a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/lula-promete-reconstruir-a-
industria-naval-brasileira-durante-visita-ao-rio-de-janeiro-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-11 12:56:17
Título: O crime que pode pode derrubar o presidente Jair Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime capital na quarta-feira 
(9/6) difícil de apagar, igual batom na cueca, durante culto evangélico em 
Anápolis, Goiás, quando 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/o-crime-que-pode-pode-derrubar-o-
presidente-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-11 11:07:10
Título: Haddad: ‘G7 considera Bolsonaro um pária e ninguém quer proximidade’
Descrição: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), pelo Twitter, disse
que o presidente Jair Bolsonaro é um pária que, segundo o petista, ninguém quer 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/haddad-g7-considera-bolsonaro-um-
paria-e-quem-ninguem-quer-proximidade/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-12 01:41:05
Título: Cepa América: Primeira adversária do Brasil, Venezuela tem 5 jogadores 
com Covid
Descrição: Revelação foi feita pelo portal Metrópoles às vésperas da estreia do 
torneio
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Url :https://revistaforum.com.br/esporte/cepa-america-primeira-adversaria-do-
brasil-venezuela-tem-5-jogadores-com-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-12 00:01:42
Título: “Herança” de Caboclo, CBF vende avião comprado pelo dirigente um dia 
antes de ele ser afastado
Descrição: A aeronave foi adquirida por R$ 71 milhões e o negócio será fechado 
na segunda-feira (14), pelo mesmo preço que a entidade pagou
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/heranca-de-caboclo-cbf-vende-aviao-
comprado-pelo-dirigente-um-dia-antes-de-ele-ser-afastado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 21:54:07
Título: Uso medicinal da cannabis e a aprovação do PL 399
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil debate a aprovação do PL 399 
que regulamenta o uso medicinal da cannabis. O deputado federal Paulo Teixeira 
(PT-SP), atuante na tramitação desse PL, irá conversar com quatro familiares de 
pacientes que contarão sua vivência a partir das comorbidades de quem cuidam. 
Andreia Rodrigues, Eunice Assunção da Silva, Adriana Muniz [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/uso-medicinal-da-cannabis-e-a-aprovacao-
do-pl-399/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 21:03:23
Título: O Planeta Azul – Importância do SUS no combate à pandemia
Descrição: Na parceria da Fórum com o canal O Planeta Azul, veja o papel 
fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento à população 
brasileira diante da devastadora Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-planeta-azul-importancia-do-sus-no-
combate-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 20:01:45
Título: Seleção feminina de futebol solta manifesto e faixa: “Assédio Não”
Descrição: A mensagem foi divulgada pelas jogadoras e também pelas dirigentes, o
presidente da CBF, Rogério Caboclo, enfrenta acusação de assédio por uma 
funcionária da entidade
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/selecao-feminina-de-futebol-solta-
manifesto-e-faixa-assedio-nao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 19:30:04
Título: Mãe de Paulo Gustavo reage a declaração  de Bolsonaro contra máscaras: 
“Assassino”
Descrição: Déa Lúcia compartilhou a publicação da professora Deisy Ventura
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/mae-de-paulo-gustavo-reage-a-
declaracao-de-bolsonaro-contra-mascaras-assassino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 18:51:21
Título: Só, moça enfrenta apoiadores de Bolsonaro com cartaz: “Bem-Vindo + 
500.000”, veja o vídeo
Descrição: Um dos manifestantes gritou: “Vai tomar no cu, sua puta, sua 
crioula”. Maria Clara se manteve firme e sua imagem bombou em todo o país como a
heroína do dia
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/so-moca-enfrenta-apoiadores-de-
bolsonaro-com-cartaz-bem-vindo-500-000-veja-o-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 18:32:54
Título: Lula visita estaleiro no RJ e manda recado: “A gente tem que reagir. O 
Brasil não é do Bolsonaro”
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Descrição: Os funcionários relataram sucateamento de unidades desde a Lava Jato:
“Apenas no estado do Rio de Janeiro, a indústria naval tinha 33 mil 
trabalhadores. Hoje, são 7 mil”, disse o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-visita-estaleiro-no-rj-e-manda-
recado-a-gente-tem-que-reagir-o-brasil-nao-e-do-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 18:32:13
Título: Democracia e Genocídio – Por Juca Ferreira
Descrição: Se não formos capazes de nos comprometer com essa meta civilizatória 
e nos diferenciarmos profundamente das forças políticas conservadoras e 
socialmente reacionárias, seremos vistos, como parte do lado opressor e 
privilegiado
Url :https://revistaforum.com.br/rede/democracia-genocidio-p-juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 16:59:49
Título: Natalia Pasternak a senador bolsonarista: como netos do holocausto não 
esqueceremos
Descrição: \Nós judeus já passamos por isso antes e nossa meta, como filhos e 
netos do holocausto, é nunca esquecer. Para que governos autoritários não 
coloquem em risco a vida e a saúde de suas populações\, disse a pesquisadora 
sobre manifesto publicado em reportagem da Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/natalia-pasternak-a-senador-
bolsonarista-como-netos-do-holocausto-nao-esqueceremos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 16:59:01
Título: Fórum Onze e Meia #531 – Bolsonaro: um Jim Jones na presidência do 
Brasil
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre as últimas declarações de
Jair Bolsonaro sobre não usar máscaras, depois de uma semana onde ele plantou 
uma mentira sobre supernotificações de mortes da Covid. A comparação com Jim 
Jones foi feita pelo senador Renan Calheiros, relator da CPI. Jones foi um 
pregador religioso que criou [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
531-bolsonaro-um-jim-jones-na-presidencia-do-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 09:40:09
Título: Assédio sexual: Funcionária da CBF diz que Rogério Caboclo fez mais duas
vítimas
Descrição: Nomes foram acrescentados na investigação do caso. Presidente da 
entidade foi afastado por 30 dias para apresentar sua defesa
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/assedio-sexual-funcionaria-da-cbf-diz-
que-rogerio-caboclo-fez-mais-duas-vitimas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-11 09:22:18
Título: Mais fuzis, menos máscaras: a política da morte de Bolsonaro
Descrição: Em live na noite desta quinta-feira (10), Jair Bolsonaro mostrou duas
faces da sua política da morte. Após desafiar autoridades do próprio governo 
causando aglomerações sem o uso de máscara, o presidente agora instou o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, a criar um relatório fake para autorizar a horda que
o apoio a andar sem [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mais-fuzis-menos-mascaras-a-politica-da-
morte-de-bolsonaro/
 
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 
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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: The Intercept
Data: 2021-06-11 14:12:35
Título: Pentágono maquia números de civis mortos por militares dos EUA, segundo 
especialistas
Descrição: Relatório anual subestima de forma expressiva o número de civis 
mortos pelas Forças Armadas dos EUA. Indenizações às famílias não são pagas, 
mesmo em casos de óbitos confirmados.The post Pentágono maquia números de civis 
mortos por militares dos EUA, segundo especialistas appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/11/pentagono-civis-mortos-militares-eua/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-12 05:00:00
Título: Exposição na Maré exibe obras de jovens de periferia
Descrição: RIO — Fotos, telas, colagens e performances em vídeos são os 
destaques da exposição “Masculinidades outras”, que pode ser conferida neste 
sábado (12), do meio-dia às 18h, no Galpão Bela Maré, na Rua Bittencourt Sampaio
169, no Complexo da Maré. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/exposicao-na-mare-exibe-obras-de-
jovens-de-periferia-2-25053644
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-12 04:30:55
Título: Cercados pela polícia, palestinos de Sheikh Jarrah, em Jerusalém, 
viralizam sua luta na internet
Descrição: JERUSALÉM - “Não seremos removidos.\ Depois de mais de seis décadas 
vivendo em Sheikh Jarrah, o palestino Nabil al-Kurd se acomoda em uma cadeira na
rua, como se estivesse em sua própria casa, em frente a uma edificação com uma 
estrela de Davi em neon na fachada. Com 77 anos, ele nasceu em Nazaré, de onde 
sua família teve que fugir em 1948, por causa da criação do Estado de Israel.— 
Agora, todo mundo sabe o que acontece em Jerusalém — sentencia o chefe de 
armazém aposentado.Clique aqui para acessar a matéria na íntegra e visualizar 
esta fotogaleria.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/cercados-pela-policia-palestinos-de-sheikh-
jarrah-em-jerusalem-viralizam-sua-luta-na-internet-25055355
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-11 00:00:00
Título: Trocas nas chefias de fundos de pensão pelo governo Bolsonaro preocupam 
órgão de fiscalização
Descrição: As recentes mudanças efetuadas pelo governo Jair Bolsonaro em cargos 
de chefia dos fundos de pensão de funcionários da Caixa (Funcef) e do Banco do 
Brasil (Previ) geraram preocupação entre técnicos da Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar), responsável por fiscalizar as 
entidades.Leia mais (06/11/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/trocas-nas-chefias-de-fundos-de-pensao-pelo-governo-
bolsonaro-preocupam-orgao-de-fiscalizacao.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-11 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 11 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (11), marcada pela conclusão da contagem de votos 
no Peru, pelo início da cúpula do G7 no Reino Unido e da Copa da UEFA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021061117644281-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-11-de-junho/
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