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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 10:24:57
Título: Manifestação contra Bolsonaro: veja lista com locais de atos do próximo 
sábado (19)
Descrição: Se você vai às manifestações, não esqueça das medidas de segurança 
para evitar a contaminação pela covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/manifestacao-contra-bolsonaro-
veja-lista-com-locais-de-atos-do-proximo-sabado-19

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 09:22:07
Título: 19 de Junho: CPI do Genocídio impulsiona atos contra Bolsonaro
Descrição: Com o cerco se fechando na CPI do Genocídio, os atos marcados contra 
Jair Bolsonaro (Sem partido) para o próximo sábado, 19 de junho, devem acontecer
em mais que o dobro das cidades que registraram manifestações no final de maio. 
No primeiro momento, muitas pessoas se resguardaram diante da pandemia e 
evitaram ir às ruas. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/19-de-junho-cpi-do-genocidio-impulsiona-
atos-contra-bolsonaro/

Fonte: Poder360
Data: 2021-06-14
Título: Mais de 500 cidades devem receber atos contra Bolsonaro em 19 de junho
Descrição: Organizadores dos protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, que 
estão marcados para este sábado (19.jun.2021),  disseram ao jornal Folha de S. 
Paulo que mais de 500 cidades brasileiras devem ter atos.João Paulo Rodrigues, 
da direção nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e da 
Frente Brasil Popular, afirmou que já há confirmação de atos em mais de 150 
cidades. \Há muitas reuniões marcadas nesta semana para definir as atividades. 
Nossa projeção é que teremos protestos em mais de 500 municípios”, afirmou.Atos 
contrários ao presidente já foram realizados em 29 de maio. Na época, ocorreram 
manifestações em ao menos 213 cidades do país e 14 do exterior, segundo 
estimativa dos movimentos organizadores.Os manifestantes cobraram a aceleração 
da vacinação, a proteção dos povos indígenas, o combate ao racismo, defenderam o
auxílio emergencial e pediram a valorização da saúde e educação no país. Veja 
fotos e vídeos aqui.
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/mais-de-500-cidades-devem-receber-atos-
contra-bolsonaro-em-19-de-junho/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-14 16:48:30
Título: Gado de fazendas ligadas a “narcopecuarista” foi vendido à JBS e Frigol
Descrição: Conflitos por terra, trabalho escravo, desmatamento ilegal e 
homicídio envolvem o nome de João Soares Rocha, que usou a pecuária para lavar 
dinheiro do tráfico, segundo a PF
Url :https://apublica.org/2021/06/gado-de-fazendas-ligadas-a-narcopecuarista-
foi-vendido-a-jbs-e-frigol/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-14 19:47:33
Título: General de Bolsonaro na Petrobras não segura novo aumento no preço do 
gás de cozinha
Descrição: Gás de cozinha fica mais caro e acumula alta de 57% com Bolsonaro 
Produto sobe de preço a partir desta segunda-feira (146) O general da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/general-de-bolsonaro-na-petrobras-
nao-segura-novo-aumento-no-preco-do-gas-de-cozinha/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 19:52:39
Título: Após início da Copa América, quatro das dez seleções registram casos de 
Covid-19
Descrição: Vinte integrantes das delegações de Venezuela, Bolívia, Colômbia e 
Peru, entre atletas e membros da comissão técnica, testaram positivo
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/apos-inicio-da-copa-america-quatro-das-
dez-selecoes-registram-casos-de-covid-19/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 17:11:48
Título: Tereza Campello: Brasil pode viver padrão de miséria jamais visto desde 
o pós-Segunda Guerra
Descrição: Ex-coordenadora do Bolsa Família também atenta para a questão da 
desnutrição infantil e alerta que o país corre o risco de perder uma geração
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tereza-campello-brasil-pode-viver-
padrao-de-miseria-jamais-visto-desde-o-pos-segunda-guerra/

Fonte: MST
Data: 2021-06-14
Título: “A unidade vence a fome”, diz secretário da CNBB durante ação solidária 
em Curitiba
Descrição: Padre Valdecir Badzinski participou da ação União Solidária, 
realizada neste sábado (12) com doação de 500 cestas de alimentos, 100 cargas de
gás e mutirão para criação de horta comunitária. Arroz, feijão, café, açúcar, 
farinha, mandioca, frutas, legumes e verduras orgânicas frescas estavam entre os
itens das 500 cestas de alimentos doadas nas vilas Pantanal e Chacrinha, no Alto
Boqueirão, em Curitiba.
Url : https://mst.org.br/2021/06/14/a-unidade-vence-a-fome-diz-secretario-da-
cnbb-durante-acao-solidaria-em-curitiba/

Fonte: Canal Rural
Data: 2021-06-14
Título: RS: defensivo usado na soja pode responder por 77% das mortes de abelhas
Descrição: O defensivo agrícola fipronil, usado na cultura da soja, está 
presente em 77% das amostras de colmeias em que houve mortandade de abelhas no 
Rio Grande do Sul, no acumulado do ano até abril. A informação foi divulgada 
pelo chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Rafael Friederich de 
Lima, nesta segunda-feira, 14.
Url : https://www.canalrural.com.br/noticias/defensivo-soja-mortes-abelha/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Francisco: sistemas alimentares resilientes para quem é vítima da fome
Descrição: O Papa escreve por ocasião da 42ª sessão da Conferência da FAO, 
agendada de hoje até sexta-feira em Roma: a reconstrução das economias pós-
pandemia oferece uma oportunidade de inverter a rota e ajudar os mais afetados 
pelas crises e condições meteorológicas extremas.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-06/papa-francisco-mensagem-42-
sessao-fao-fome-pandemia-sistemas.html

Fonte: CUT
Data: 2021-06-14
Título: Eletricitários iniciam greve a partir desta terça contra privatização da 
Eletrobras
Descrição: Os 12 mil trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Eletrobras vão 
entrar em greve por 72 horas, a partir da zero hora desta terça-feira (15) até a
zero hora do dia 17( quinta). O eixo principal da greve da categoria é contra a 
privatização da Eletrobras.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/eletricitarios-iniciam-greve-a-partir-
desta-terca-contra-privatizacao-da-eletrob-ab47

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-15
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Título: Com país ameaçado de apagão, conta de luz vai aumentar de novo
Descrição: Previsão de reajuste de mais de 20% no valor da bandeira vermelha vai
onerar ainda mais o custo de vida da população
Url : https://www.brasil247.com/brasil/com-pais-ameacado-de-apagao-conta-de-luz-
vai-aumentar-de-novo

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 16:48:52
Título: Fórum Onze e Meia #532 – Flopou: Bolsonaristas esperavam 400 mil motos e
evento teve menos de 10 mil
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre o passeio de moto 
promovido pelo presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, a viagem de Lula ao Rio 
de Janeiro com encontros com lideranças, a semana na CPI da Covid, entre outras 
notícias do dia. Convidados desta edição: Tarso Genro, ex-ministro, ex-
governador do Rio Grande do [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
532-flopou-bolsonaristas-esperavam-400-mil-motos-e-evento-teve-menos-de-10-mil/

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-14
Título: HMAB: STM desmembra processo que apura irregularidades em licitações e 
envolve oficial general
Descrição: Recurso interposto pelo Ministério Público Militar foi provido, por 
unanimidade, pelo Superior Tribunal Militar, que admitiu o desmembramento de 
processo a fim de que os acusados, desprovidos da prerrogativa de função, possam
ser julgados na instância inicial. A 2ª Procuradoria de Justiça Militar em 
Brasília havia interposto o recurso contra decisão do juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que declarou a incompetência do 
Juízo de Primeiro Grau para apreciar Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) por haver 
um oficial-general entre os militares indiciados.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/14/hmab-stm-desmembra-processo-que-
apura-irregularidades-em-licitacoes-e-envolve-oficial-general/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-14
Título: A democracia vencerá a oligarquia.
Descrição: Por Milton Rondó. A agência de notícias do Vaticano, Vatican News, 
noticiou, no boletim dela, do dia 12 de junho, que a Caritas, agência de 
cooperação da Igreja Católica, solicitou ao G-7, o grupo das sete maiores 
economias do mundo, o perdão da dívida dos países africanos. Para embasar o 
pedido, exemplificou que Zâmbia, atualmente, devota 45% do orçamento anual para 
o pagamento da dívida com instituições privadas. No total da África, o valor dos
desembolsos anuais, de 23,4 bilhões, supera, em três vezes, os recursos 
necessários para a compra de vacinas contra a Covid, para todos os habitantes do
continente.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-democracia-vencera-a-oligarquia/

Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro edita decreto que extingue consulado do Brasil na Cidade do 
México
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que extinguirá o 
Consulado-Geral do Brasil localizado na Cidade do México. Os serviços consulares
serão transferidos para a embaixada do Brasil no México. O decreto deve ser 
publicado na edição desta 3ª feira (15.jun.2021) do Diário Oficial da União.De 
acordo com a Secretaria Geral da Presidência, o objetivo da medida é \
racionalizar a administração e reduzir custos\. Segundo o órgão, a mudança \
proporcionará a diminuição das despesas direcionadas à manutenção do Consulado-
Geral, como mão de obra e aluguel de imóvel\.Antes mesmo de tomar posse, 
Bolsonaro afirmou que fecharia embaixadas brasileiras “ociosas”. Em maio de 
2020, por meio de decreto, o presidente fechou 7 embaixadas localizadas na 
África, Freetown (Serra Leoa) e Monróvia (Libéria), e outros 5 postos em países 
do Caribe:  Saint George’s (Granada), Roseau (Dominica), Bassaterre (São 
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Cistóvão e Névis), Kingstown (São Vicente e Granadina) e Saint John (Antígua e 
Barbuda). 
Url :https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-edita-decreto-que-extingue-
consulado-do-brasil-na-cidade-do-mexico/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 10:32:01
Título: Mandetta diz que “pessoas fardadas” estavam em reunião sobre bula da 
cloroquina
Descrição: Ex-ministro da Saúde, Mandetta contou detalhes da reunião em que os 
médicos bolsonaristas Nise Yamaguchi e Luciano Azevedo tentaram aval do 
presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, para mudar a bula da cloroquina
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mandetta-diz-que-pessoas-fardadas-
estavam-em-reuniao-sobre-bula-da-cloroquina/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-14 13:05:37
Título: PEC que proíbe militares da ativa no governo é bem vista por Forças 
Armadas, diz deputada
Descrição: Projeto de autoria de Perpétua Almeida precisa de 38 assinaturas para
tramitar
Url :https://apublica.org/2021/06/pec-que-proibe-militares-da-ativa-no-governo-
e-bem-vista-por-forcas-armadas-diz-deputada/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 19:07:23
Título: Vacinados, indígenas seguem atos em Brasília contra ameaças à demarcação
de terras
Descrição: PL 490/2007, anti-indígena, entra na reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/vacinados-indigenas-seguem-atos-
em-brasilia-contra-ameacas-a-demarcacao-de-terras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 18:39:25
Título: 21 dias após ordem do STF, governo diz que enviará Força Nacional a 
terra indígena
Descrição: Comunidade em terra protegida sofreu nova investida de garimpeiros no
último domingo, duas crianças já morreram
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/21-dias-apos-ordem-do-stf-
governo-diz-que-enviara-forca-nacional-a-terra-indigena
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 15:07:17
Título: Carlos Terena, criador do jogos indígenas, morre de Covid-19 aos 66 anos
Descrição: Terena estava internado há 17 dias em um hospital particular de 
Ceilândia. O sepultamento será às 14h após um ato no Templo Ecumênico II, na 
Campo da Esperança, Asa Sul de Brasília
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/carlos-terena-criador-do-jogos-
indigenas-morre-de-covid-19-aos-66-anos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 17:56:38
Título: Artigo | Se Wilson Witzel ameaçava “mirar na cabecinha”, o seu 
substituto acerta
Descrição: A execução da política de segurança no estado coloca uma questão 
cruel: seriam as mortes violentas sua finalidade?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/artigo-se-wilson-witzel-
ameacava-mirar-na-cabecinha-o-seu-substituto-acerta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 17:50:42
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Título: Casal acusa jovem negro de furtar bicicleta, e ele precisa provar que é 
sua, assista
Descrição: Ação aconteceu no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio, e foi filmada 
pelo rapaz, que aguardava a namorada ao ser abordado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/casal-acusa-jovem-negro-de-
furtar-bicicleta-e-ele-precisa-provar-que-e-sua-assista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 12:03:25
Título: Devolução do auxílio emergencial deixa famílias em situação de 
vulnerabilidade
Descrição: Famílias tiveram que devolver valor recebido para a Receita Federal 
por terem renda maior que os requisitos estipulados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/devolucao-do-auxilio-
emergencial-deixa-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 08:11:08
Título: Universidades federais só têm recursos garantidos para cerca de 3 meses 
funcionando
Descrição: Se não houver suplementação orçamentária, instituições correm risco 
paralisar aulas, pesquisas e atividades de extensão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/universidades-federais-so-tem-
recursos-garantidos-para-cerca-de-3-meses-funcionando 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 09:51:09
Título: Aldo Rebelo: “Bolsonaro não tem liderança para uma aventura contra a 
democracia”
Descrição: Ex-ministro está lançando seu novo livro O Quinto Movimento-Propostas
para uma Construção Inacabada pela Já Editores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/aldo-rebelo-bolsonaro-nao-tem-
lideranca-para-uma-aventura-contra-a-democracia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 09:48:56
Título: Junho Vermelho: Hemocentros alertam para baixa em doações de sangue
Descrição: Em 2020, houve uma diminuição de 20% no total de doações em relação a
2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/junho-vermelho-hemocentros-
alertam-para-baixa-em-doacoes-de-sangue-saiba-como-doar

Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-06-14 00:00:00
Título: Hasta la victoria, Che!
Descrição: Tatiana Carlotti:Em comemoração aos 93 anos de Ernesto Che Guevara, 
completos neste 14 de junho, nós dedicamos as Notas de Leitura desta semana ao 
livro ''Guevara, uma biografia'' do jornalista Jon Lee Anderson
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50814
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 09:07:32
Título: Realizadores negros e indígenas promovem mostra de cinema online e 
gratuita
Descrição: Moã Mostra de Cinemas Negros e Indígenas acontece de 14 a 20 de 
junho, confira programação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/realizadores-negros-e-indigenas-
promovem-mostra-de-cinema-online-e-gratuita
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-14 08:19:50
Título: Violência contra mulheres e meninas no campo sangram territórios 
tradicionais
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Descrição: Em meio à expansão de grandes empreendimentos, as maiores vítimas 
estão na Amazônia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/14/violencia-contra-mulheres-e-
meninas-no-campo-sangram-territorios-tradicionais
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-14 19:13:47
Título: Estudantes divulgam locais de manifestações no dia 19 de junho
Descrição: UNE e UBS indicam mais de 60 manifestações no sábado, dia 19 de 
junho, pelo impeachment de Bolsonaro A União Nacional dos estudantes (UNE) e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/estudantes-divulgam-locais-de-
manifestacoes-no-dia-19-de-junho/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-14 12:44:22
Título: Frente única da esquerda nas ruas é o caminho para derrotar Bolsonaro e 
os generais, por Milton Alves
Descrição: Por Milton Alves* As numerosas manifestações ocorridas no dia 29 de 
maio apontaram para um período de retomada das mobilizações populares, o que 
superou as 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/frente-unica-da-esquerda-nas-ruas-
e-o-caminho-para-derrotar-bolsonaro-e-os-generais-por-milton-alves/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 08:38:09
Título: Soninha Francine assinou despacho que liberou R$ 75 mil para motocada de
Bolsonaro
Descrição: Chefe de gabinete de Marta Suplicy, Soninha afirmou que a ex-prefeita
de São Paulo \gostaria de ter impedido o evento\, mas diante da impossibilidade 
teve que providenciar estrutura mínima obrigatória
Url :https://revistaforum.com.br/politica/soninha-francine-assinou-despacho-que-
liberou-r-75-mil-para-motocada-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 01:45:21
Título: Twitter faz postagem sobre bloqueio de contas que atingiu bolsonaristas:
“É nosso trabalho prevenir tentativas de spam”
Descrição: Jair Bolsonaro, por exemplo, perdeu ao menos 13,5 mil seguidores após
a \limpa\ da rede social
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/twitter-faz-postagem-sobre-
bloqueio-de-contas-que-atingiu-bolsonaristas-e-nosso-trabalho-prevenir-
tentativas-de-spam/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 00:45:52
Título: “Encontro de tuiteiros”: Lula se reúne com Zé de Abreu no Rio de Janeiro
Descrição: No domingo (13), o ex-presidente já havia se reunido com vários 
artistas: “Através da cultura a gente pode recuperar a nossa tão sonhada 
cidadania”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/encontro-de-tuiteiros-lula-se-reune-
com-ze-de-abreu-no-rio-de-janeiro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 20:41:18
Título: Manifestantes jogam bola com foto de Bolsonaro em protesto contra o 
presidente e a Copa América
Descrição: Ato foi realizado em Belo Horizonte (MG) na frente da Federação 
Mineira de Futebol, confira
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/manifestantes-jogam-bola-com-foto-de-
bolsonaro-em-protesto-contra-o-presidente-e-a-copa-america1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 20:27:42
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Título: Bloqueio de contas suspeitas tira mais de 13 mil seguidores de Bolsonaro
no Twitter
Descrição: Aliados do presidente da República também perderam milhares de 
seguidores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bloqueio-de-contas-suspeitas-tira-
mais-de-13-mil-seguidores-de-bolsonaro-no-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 19:49:14
Título: Prefeitura de SP e Marta Suplicy são representadas no MP e TCM por 
liberação de verba para motocada de Bolsonaro
Descrição: Gestão da capital paulista empenhou mais de R$ 75 mil para a 
aglomeração do presidente com recursos da Secretaria de Relações Internacionais,
comandada pela ex-prefeita
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prefeitura-de-sp-e-marta-suplicy-sao-
representadas-no-mp-e-tcm-por-liberacao-de-verba-para-motocada-de-bolsonaro1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 18:49:48
Título: Brasil no Conselho de Segurança da ONU e vitória não oficial de Castillo
no Peru – Por Ana Prestes
Descrição: Nas Notas Internacionais: País ocupará uma cadeira no órgão 
internacional, um dos mais importantes das Nações Unidas, pela 11ª vez. No Peru,
em meio à guerra pela impugnação de atas, vitória de Pedro Castillo parece certa
Url :https://revistaforum.com.br/rede/brasil-no-conselho-de-seguranca-da-onu-e-
vitoria-nao-oficial-de-castillo-no-peru-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 17:31:50
Título: Padre gaúcho destrói Bolsonaro: “Esse homem não tem coração”, veja vídeo
Descrição: “São quase 500 mil mortos e ele faz essa besteira de andar em praças 
públicas e nas ruas, dando este contratestemunho”, disse o padre Valter Girelli,
em sermão no Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Erechim
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/padre-gaucho-destroi-bolsonaro-esse-
homem-nao-tem-coracao-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 17:01:11
Título: Janssen cancela envio de 3 milhões de doses de vacina que chegariam 
amanhã ao Brasil
Descrição: À Fórum, assessoria da Janssen afirma que segue dialogando com o 
governo Bolsonaro para \disponibilizar a vacina no país o quanto antes\. Doses 
prometidas ao Brasil venceriam no dia 27 de junho.
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/janssen-cancela-envio-de-3-milhoes-
de-doses-de-vacina-que-chegariam-amanha-ao-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 12:34:23
Título: Desligamento de supercomputador do Inpe afeta de inflação à saúde 
pública, alerta professor da USP
Descrição: Por falta de verba do governo federal, aparelho que faz previsão de 
estiagem deve ser desligado até agosto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/desligamento-de-supercomputador-do-inpe-
afeta-de-inflacao-a-saude-publica-alerta-professor-da-usp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-14 02:05:01
Título: Morre Raul de Souza, um dos maiores trombonistas do mundo
Descrição: Músico brasileiro morreu na França, país onde vivia desde a década de
90
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-raul-de-souza-um-dos-maiores-
trombonistas-do-mundo/
 
Fonte: The Intercept
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Data: 2021-06-14 20:00:36
Título: Capitão Adriano abortou assassinato para evitar confronto com o 
miliciano Ecko
Descrição: Chefe do Escritório do Crime temia mais o rival do que ser pego pela 
polícia comandada pelos interventores militares do Rio. The post Capitão Adriano
abortou assassinato para evitar confronto com o miliciano Ecko appeared first on
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/14/ecko-miliciano-adriano-nobrega/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-15 08:51:46
Título: CPI da Covid: Em meio a colapso por falta de oxigênio, Manaus fez apelo 
por azitromicina e ivermectina ao Ministério da Saúde
Descrição: Documentos da CPI da Covid analisados pela BBC News Brasil mostram 
insistência da prefeitura por medicamentos sem eficácia contra covid-19, governo
estadual também pediu cloroquina.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57480470
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-15 02:04:42
Título: Professoras driblam o apagão da educação para dar sentido à escola 
pública na pandemia
Descrição: Elas trocaram a frustração com as câmeras desligadas nas aulas 
remotas por diários, vídeos e “bailes de máscaras”. O EL PAÍS ouviu histórias de
docentes de língua portuguesa em cinco Estados
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-14/professoras-driblam-o-apagao-
da-educacao-para-dar-sentido-a-escola-publica-na-pandemia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-14 13:31:18
Título: Mundo pós-pandemia impulsiona alta global de impostos em guinada 
histórica por Estado mais forte
Descrição: Acordo do G7, que aprovou uma alíquota mínima global de 15% sobre as 
multinacionais , e plano bilionário de Biden para recuperar a economia norte-
americana prenunciam mudança de ares na economia mundial. “Os políticos deixaram
de lado velhos dogmas impelidos pela necessidade”
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-06-14/mundo-pos-pandemia-
impulsiona-alta-global-de-impostos-em-guinada-historica-por-estado-mais-
forte.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-14 00:00:00
Título: Organizadores preveem manifestações contra Bolsonaro em mais de 500 
cidades em 19 de junho
Descrição: Organizadores das manifestações de sábado, 19 de junho, contra o 
presidente Jair Bolsonaro dizem acreditar que mais de 500 cidades receberão 
atos. O primeiro protesto nacional, realizado em 29 de maio, aconteceu em ao 
menos 213 cidades do Brasil e 14 do exterior, segundo estimativa dos 
movimentos.Leia mais (06/14/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/organizadores-preveem-manifestacoes-contra-
bolsonaro-em-mais-de-500-cidades-em-19-de-junho.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-14 00:00:00
Título: Lewandowski mantém quebra de sigilo de médico investigado por tentar 
mudar a bula da hidroxicloroquina
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
negou o pedido do anestesista Luciano Dias Azevedo para suspender decisão da CPI
da Covid de quebrar o sigilo telefônico e telemático do médico.Luciano é um dos 
médicos mais influentes entre defensores do tratamento precoce contra a Covid-
19. Em depoimento à CPI, a médica defensora da cloroquina e conselheira de 
Bolsonaro Nise Yamaguchi afirmou que partiu de Azevedo a elaboração de uma 
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minuta de decreto para ampliar o uso da hidroxicloroquina.Leia mais (06/14/2021 
- 19h23)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/06/lewandowski-mantem-quebra-de-sigilo-de-
medico-investigado-por-tentar-mudar-a-bula-da-hidroxicloroquina.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-14 00:00:00
Título: Telegram tem domínio de canais bolsonaristas e risco de enxurrada de 
fake news em 2022
Descrição: Grupos e canais políticos no Telegram tiveram crescimento explosivo 
no Brasil desde 2020, e o aplicativo deve ser um dos principais veículos de 
desinformação na eleição de 2022, alertam especialistas e o TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral).Leia mais (06/14/2021 - 12h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/telegram-tem-dominio-de-canais-bolsonaristas-e-risco-de-
enxurrada-de-fake-news-em-2022.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-14 21:39:00
Título: Pescadores pedem socorro para superar burocracia e atraso no seguro-
defeso
Descrição: Pandemia e enchente acentuaram problema no Amazonas, governo anuncia 
medidas durante audiência na Câmara
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/772390-pescadores-pedem-socorro-para-
superar-burocracia-e-atraso-no-seguro-defeso/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-15 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 15 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (15), marcada pela expulsão do deputado Maia do 
DEM, pela discussão na cúpula da OTAN sobre as ameaças chinesa e russa e pela 
promessa de Biden de estabelecer \linhas vermelhas\ para Putin.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021061517657669-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-15-de-junho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-15 05:17:43
Título:  Pequim insta OTAN a ser 'racional' e parar com exageros sobre 'teoria 
da ameaça chinesa'
Descrição: Representantes da China instaram a OTAN a observar o desenvolvimento 
chinês \racionalmente\ e a \não usar os interesses e direitos legítimos de 
Pequim como desculpa para manipular a política do grupo\.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021061517657375--pequim-insta-
otan-a-ser-racional-e-parar-com-exageros-sobre-teoria-da-ameaca-chinesa/
 
Fonte: Brasil de Fato
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