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Fonte: CubaDebate
Data: 2021-06-14
Título: Nascimento de Che Guevara - Che: “O mais extraordinário de nossos 
compaheiros”
Descrição: Fidel, um homem atento aos grandes acontecimentos da história, mas 
também aos pormenores mais simples do quotidiano, manifestou admiração por 
muitas pessoas: heróis, mártires, intelectuais, operários, camponeses, donas de 
casa, crianças ... Mas um em particular ganhou seu respeito e aprovação; Che.
Url : http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/14/che-el-mas-extraordinario-
de-nuestros-companeros/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-13 18:51:56
Título: Brasil registra mais 1.129 mortes e 37 mil casos confirmados de covid 
nas últimas 24h
Descrição: O estado de São Paulo, que anunciou neste domingo (13) adiantamento 
do calendário de vacinação, lidera número de óbitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/13/brasil-registra-mais-1-129-
mortes-e-37-mil-casos-confirmados-de-covid-nas-ultimas-24h

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil volta à média diária de 2 mil mortes por covid-19
Descrição: Última vez em que país superou este patamar foi há mais de um mês. 
Foram registrados 37.948 novos casos da doença e 1.129 óbitos nas últimas 24 
horas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-volta-à-média-diária-de-2-mil-mortes-por-
covid-19/a-57876665?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-14
Título: Governo recusou oferta da Pfizer, apesar da promessa de devolução de 
pagamento caso houvesse falha na entrega
Descrição: Documentos entregues à CPI da Covid revelam que, em agosto de 2020, a
Pfizer se comprometeu a reembolsar o Brasil por qualquer pagamento antecipado 
caso não conseguisse enviar as vacinas contratadas.
Url : https://www.brasil247.com/coronavirus/governo-recusou-oferta-da-pfizer-
apesar-da-promessa-de-devolucao-de-pagamento-caso-houvesse-falha-na-entrega

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 01:48:39
Título: Documento da Pfizer à embaixada do Brasil nos EUA prova que Pazuello 
mentiu em seu depoimento
Descrição: A farmacêutica informou à embaixada que ressarciria o país se 
atrasasse a entrega de doses da vacina contra a Covid
Url :https://revistaforum.com.br/politica/documento-da-pfizer-a-embaixada-do-
brasil-nos-eua-prova-que-pazuello-mentiu-em-seu-depoimento/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Supremo mantém quebras de sigilo de Pazuello, Mayra e Ernesto
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski 
decidiu, neste sábado (12) pela manutenção da quebras de sigilos telefônico e 
telemático do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da secretária do 
Ministério da Saúde, conhecida por “Capitã Cloroquina”, Mayra Pinheiro O 
ministro Alexandre de Moraes também negou o pedido de liminar do ex-ministro das
Relações Exteriores, [ ]The post Supremo mantém quebras de sigilo de Pazuello, 
Mayra e Ernesto appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/supremo-mantem-quebras-de-
sigilo-de-pazuello-e-mayra/
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Fonte: Poder360
Título: Oposição vai acionar MP e TCU contra Bolsonaro por desvio de recursos da
covid
Descrição: Governo federal teria desviado R$ 52 milhões de campanhas sobre o 
combate ao coronavírus para divulgar ações do Executivo
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/oposicao-vai-acionar-mp-e-tcu-contra-
bolsonaro-por-desvio-de-recursos-da-covid/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-13 14:20:56
Título: “Campo de Morte”: Em transmissão ao vivo da motocada de Bolsonaro, 
jornalista comete o erro perfeito
Descrição: Com fracasso de público, passeio de moto virou motivo de piada nas 
redes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/campo-de-morte-em-transmissao-ao-vivo-
da-motocada-de-bolsonaro-jornalista-comete-o-erro-perfeito/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-13 17:44:58
Título: Copa América começa em Brasília, com estádios vazios, protestos e 
disputas judiciais
Descrição: Torneio só teve confirmação que poderia ocorrer no dia 10, já que era
questionado na Justiça em razão da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/13/copa-america-comeca-em-brasilia-
com-estadios-vazios-protestos-e-disputas-judiciais

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 00:49:11
Título: Copa América, aposta de Bolsonaro, perde em audiência no Ibope para o 
Domingão do Faustão
Descrição: Programa dominical da Globo foi apresentado por Tiago Leifert, pois o
titular está internado com infecção urinária e teve sua alta adiada pela segunda
vez neste domingo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/copa-america-aposta-de-bolsonaro-perde-
em-audiencia-no-ibope-para-o-domingao-do-faustao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-13 16:34:23
Título: Bolsonaro não tem Marinha e Aeronáutica para o golpe, prevê Jânio de 
Freitas
Descrição: \Com o silêncio e a distância, marinha e Aeronáutica estão como 
configurações militares do regime constitucional democrático. Nunca estiveram 
com a história tão depositada em seus navios, seus aviões e, comprovem-na, sua 
dignidade\, aponta o jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-nao-tem-marinha-e-
aeronautica-para-o-golpe-preve-janio-de-freitas/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-13
Título: MPF aponta ‘risco muito grave’ de Mundurukus ameaçados por garimpeiros
Descrição: O Ministério Público Federal (MPF) do Pará pediu urgência neste 
domingo 13 pelo envio de escolta policial para indígenas Munduruku em 
Jacareacanga (PA), que estão sob situação de insegurança “muito grave”, apontou 
órgão. Na última quinta-feira 10, um grupo de 72 lideranças munduruku foi 
impedido de embarcar em um ônibus que os levaria até Brasília para denunciarem o
cenário de constantes ameaças que têm encarado na região. O veículo teve os 
pneus queimados e o motorista intimidado, sendo obrigado a sair do município sob
risco de retaliação ainda mais forte.
Url : https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mpf-aponta-risco-muito-grave-de-
mundurukus-ameacados-por-garimpeiros/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa: não fechar os olhos à tragédia da exploração do trabalho infantil
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Descrição: \Uma tragédia! 150 milhões\ de crianças \privadas do direito de 
brincar, estudar e sonhar\, disse o Papa no Angelus, convidando todos a renovar 
o esforço para \eliminar esta escravidão de nossos tempos.\
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-06/papa-francisco-angelus-
trabalho-infantil.html

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-06-13 18:29:51
Título: A pandemia deixa escolares brasileiros no tatame
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro está abandonando os menos privilegiados, 
cortando os orçamentos da assistência social e do ministério da educação. Como 
resultado, o abandono escolar e o trabalho infantil estão a aumentar novamente.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/130621/la-pandemie-laisse-
les-ecoliers-bresiliens-au-tapis

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-13 09:25:21
Título: Como um homem que tentou furtar bife de frango de R$4 passou 4 anos 
sendo processado
Descrição: De 2017 a 2021, MP-MG buscou condenar um desempregado que tentou 
furtar dois bifes de um mercado, mas acabou devolvendo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/13/como-um-homem-que-tentou-furtar-
bife-de-frango-de-r-4-passou-4-anos-sendo-processado

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: O cineasta dos operários
Descrição: Carlos Alberto Mattos:Entrevista ao vivo com o cineasta Renato 
Tapajós vai abordar os dilemas do campo progressista a partir de seu último 
filme, 'Esquerda em Transe'
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50806

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-13 13:00:47
Título: Geringonça de Lula cresceu no Rio enquanto a motociata de Bolsonaro 
encolheu em SP
Descrição: A Geringonça do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu 
absurdamente no Rio de Janeiro e seu tamanho assustou muito o presidente Jair 
Bolsonaro, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/geringonca-de-lula-cresceu-no-rio-
enquanto-a-motociata-de-bolsonaro-encolheu-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 00:17:10
Título: Deputado bolsonarista desobedece a decreto de isolamento e é levado à 
delegacia, veja vídeo
Descrição: Caso aconteceu em uma praia de Pernambuco. André Fernandes insistiu 
que iria tomar banho de mar: “não vou dar explicação pra delegado nenhum”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/deputado-bolsonarista-desobedece-a-
decreto-de-isolamento-e-e-levado-a-delegacia-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-13 23:19:37
Título: PMs que executaram homens em SP são presos. Imagens fortes, veja vídeo
Descrição: “Respeito aos direitos humanos também é uma responsabilidade da 
polícia, e nada justifica execuções. É preciso acabar com a violência em todas 
as suas formas”, afirmou o ouvidor
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pms-que-executaram-homens-em-sp-sao-
presos-imagens-fortes-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-13 22:10:11
Título: Você sabia que Bolsonaro está tentando vender nossa autonomia 
tecnológica? – Por Deivi Lopes Kuhn
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Descrição: Em vez de procurar nossa soberania, o governo está vendendo a 
inteligência de Tecnologia da Informação e Comunicação governamental com a 
privatização do Serpro e da Dataprev e nos expondo a corporações e nações 
estrangeiras
Url :https://revistaforum.com.br/rede/voce-sabia-que-bolsonaro-esta-tentando-
vender-nossa-autonomia-tecnologica-por-deivi-lopes-kuhn/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-13 20:14:08
Título: Israelense eleito disse ao New York Times que deve se afastar de 
políticos como Bolsonaro
Descrição: Yair Lapid, ex-estrela da televisão israelense que vai alternar cargo
de primeiro-ministro com Naftali Bennett, diz que tem uma causa comum com 
liberais como Macron e Mark Rutte
Url :https://revistaforum.com.br/global/israelense-eleito-disse-ao-new-york-
times-que-deve-se-afastar-de-politicos-como-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-13 15:54:24
Título: André Mendonça é o escolhido por Bolsonaro para próxima vaga do STF
Descrição: Nomeação de Mendonça é promessa feita à Bancada Evangélica, Augusto 
Aras é o plano B
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/andre-mendonca-e-o-escolhido-por-
bolsonaro-para-proxima-vaga-do-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-13 14:57:24
Título: Lula sobre Bolsonaro: “Ele pensa as bobagens que fala”
Descrição: No encontro com os movimentos populares do Rio de Janeiro, o líder 
petista também falou que neste momento a prioridade é o povo brasileiro e não 
eleição
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-sobre-bolsonaro-ele-pensa-as-
bobagens-que-fala/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-13 11:34:31
Título: Lula: “Nós jamais trataremos o PDT como inimigo”
Descrição: Declaração foi dada durante encontro com movimentos populares do Rio 
de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-nos-jamais-trataremos-o-pdt-como-
inimigo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-13 11:08:55
Título: Homem acusa Lojas Renner de racismo, veja vídeo
Descrição: O caso se deu em uma filial de Brasília, onde o fotógrafo, que é 
negro, afirma ter sido perseguido pelo segurança
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/homem-acusa-lojas-renner-de-racismo-
veja-video/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-13 11:00:38
Título: MBL jura que abandonou o bolsonarismo, mas o bolsonarismo não abandonou 
o MBL
Descrição: Esse rompimento não é entre direitistas moderados e radicais, como o 
grupo quer fazer parecer, mas um racha interno na extrema direita. Não é à toa 
que hoje brigam pelo controle do mesmo partido, o Patriotas.The post MBL jura 
que abandonou o bolsonarismo, mas o bolsonarismo não abandonou o MBL appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/13/mbl-bolsonarismo-patriotas-extrema-
direita/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-14 04:30:48
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Título: 'Bunker' no Planalto: governo monitora depoimentos de aliados e rivais 
na CPI da Covid
Descrição: BRASÍLIA — Enquanto as sessões da CPI da Covid avançam sobre a gestão
de Jair Bolsonaro durante a pandemia, parte da estratégia do governo é elaborada
em uma sala discreta localizada no Anexo I do Palácio do Planalto. No que pode 
ser considerado uma espécie de bunker, o local concentra assessores do Planalto 
que monitoram diariamente o que se passa na comissão.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/bunker-no-planalto-governo-monitora-
depoimentos-de-aliados-rivais-na-cpi-da-covid-25059600
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-14 05:00:00
Título: #ehproblemameu: campanha traz vídeos em que homens admitem sua 
responsabilidade na violência contra a mulher
Descrição: RIO — A cada oito minutos uma mulher é estuprada no país, segundo o 
Anuário Brasileiro de Violência Pública de 2020. Sete em cada dez mulheres foram
vítimas de assédio no trabalho, de acordo com pesquisa do Instituto Patrícia 
Galvão divulgada em dezembro. Muitos homens podem pensar que não têm nada a ver 
com isto. Mas a campanha #ehproblemameu, lançada ontem através de um vídeo nas 
redes sociais, quer mostrar que não é bem assim.— O problema é do homem sim, 
permitimos a cultura da objetificação da mulher.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ehproblemameu-campanha-traz-videos-em-
que-homens-admitem-sua-responsabilidade-na-violencia-contra-mulher-25057932
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-13 21:01:06
Título: 'Governo não aprendeu nada com a pandemia': pesquisador alerta sobre 
efeitos da penúria na ciência brasileira
Descrição: Presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich diz 
que Brasil vive seu pior momento no financiamento da pesquisa científica.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57419393
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-14 00:09:56
Título: As crises simultâneas que engolem o Amazonas: enchente, onda de 
violência e covid-19
Descrição: Maior inundação da história do Estado em 119 anos afeta comunidades 
controladas pelo tráfico de drogas, onde a chegada de doações é dificultada. 
Onda de violência levou vacinação a ser suspensa
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-13/amazonas-enfrenta-ataques-de-
organizacoes-criminosas-cheia-recorde-e-alta-de-casos-de-covid-19.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-13 14:43:01
Título: Quebra de sigilo do ‘gabinete da sombra’ deve detalhar como Bolsonaro 
respaldou suas teses negacionistas na pandemia
Descrição: CPI quer descobrir como operava e qual a influência deles nas 
decisões do presidente. Senadores suspeitam que grupo ainda municie a tropa de 
choque que defende o Governo na investigação do Congresso
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-13/quebra-de-sigilo-do-gabinete-
da-sombra-deve-detalhar-como-bolsonaro-respaldou-suas-teses-negacionistas-na-
pandemia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-13 00:00:00
Título: Voto virtual na Câmara pode ser fraudado, e Casa estuda fechar brecha em
sistema
Descrição: Instituído em mar&ccedil,o de 2020 em raz&atilde,o da pandemia da 
Covid, o sistema de vota&ccedil,&atilde,o remota da C&acirc,mara dos Deputados é
passível de ser fraudado, possibilidade reconhecida pela própria Casa, que 
afirma estudar formas de eliminar a brecha.Leia mais (06/13/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-06-13 00:00:00
Título: As FFAA e a democracia
Descrição: José Genoino: 
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50805
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-14 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 14 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (14), marcada pela vitória da Seleção brasileira 
na primeira partida da Copa América, pela cúpula da OTAN e pela nomeação do novo
premiê de Israel.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021061417653662-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-14-de-junho/
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