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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 14:17:31
Título: Mais de 500 cidades já confirmam atos contra Bolsonaro e pela vacina
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta as manifestações contra o 
governo Bolsonaro marcadas para sábado, 19 de junho, em mais de 500 cidades.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mais-de-500-cidades-ja-confirmam-atos-
contra-bolsonaro-e-pela-vacina/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil registra mais 2.468 mortes por covid-19
Descrição: Número acumulado de mortes passa de 490 mil. Total de casos 
notificados da doença passa de 17,5 milhões.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-registra-mais-2-468-mortes-por-covid-19/a-
57911504?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-15 16:28:59
Título: E a Copa América, hein?
Descrição: Segundo o Ministério da Saúde, a Copa América 2021 no Brasil já 
contabiliza 52 pessoas infectadas com o covid-19. O número foi confirmado pelo 
Ministério 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/e-a-copa-america-hein/
 
Fonte: CUT
Data: 2021-06-15
Título: Brasileiro está mais pobre, triste e estressado, segundo estudo da FGV
Descrição: A crise e econômica, agravada pela pandemia do novo coronavírus, que deixou 
milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados e informais sem renda, aliada a 
falta de políticas públicas efetivas e propostas concretas para aquecer a economia e gerar 
emprego, aumentou a desigualdade de renda, derrubou o rendimento médio do trabalho e deixou
os brasileiros mais infelizes. Estudo de Marcelo Neri, do Centro de Políticas 
Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV Social), publicado no jornal Valor 
Econômico, comprova que os brasileiros estão mais tristes, estressados e com 
mais raíva.
Url https://www.cut.org.br/noticias/brasileiro-esta-mais-pobre-triste-e-
estressado-segundo-estudo-da-fgv-22b9

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-16
Título: TCU aponta fraude de Bolsonaro no cálculo do rombo da previdência dos 
militares
Descrição: Governo subestimou em R$ 45 bilhões as despesas dos militares, 
segundo auditoria do Tribunal de Contas da União. O governo de Jair Bolsonaro 
subestimou as despesas do governo com a previdência dos militares, segundo 
auditoria do Tribunal de Contas da União. É o que aponta a coluna da jornalista 
Mônica Bergamo, publicada na Folha de S. Paulo desta quarta-feira. "Uma 
auditoria financeira feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre 
estimativas contábeis do passivo da Previdência Social afirma que o governo de 
Jair Bolsonaro subavaliou os valores do regime dos militares, minimizando 
eventual rombo futuro. E superavaliou os números relativos ao regime dos 
servidores civis da União, dizendo que gastará mais do que de fato 
desembolsará", informa a jornalista.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/tcu-aponta-fraude-de-
bolsonaro-no-calculo-do-rombo-da-previdencia-dos-militares

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-15 07:00:05
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Título: Exclusivo: “gabinete das sombras” fez visita secreta ao Ministério da 
Saúde
Descrição: Documento comprova que Zanotto e médicos pró-cloroquina foram à sede 
da pasta em Brasília após encontro com Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/15/exclusivo-gabinete-das-sombras-
fez-visita-secreta-no-ministerio-da-saude

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-15 17:42:08
Título: VAR da motociata desmente Bolsonaro: apenas 6.253 motos em SP [vídeo]
Descrição: O PSDB nacional publicou um vídeo, o VAR da motociata, que demente 
Bolsonaro sobre a quantidade de participantes no passeio e moto do último sábado
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/var-da-motociata-desmente-
bolsonaro-apenas-6-253-motos-em-sp/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Lira vê risco de racionamento de energia igual ao de 2001
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça (15)
que o Brasil corre risco de sofrer racionamento igual ao ocorrido em 2001, no 
governo Fernando Henrique Cardoso. O deputado discutiu o assunto hoje com o 
ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. “Não se falou em apagão, falou-
se em racionamento, na economia [de [ ]The post Lira vê risco de racionamento de
energia igual ao de 2001 appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/lira-ve-risco-de-
racionamento-de-energia-igual-ao-de-2001/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-15 23:36:36
Título: Brasil atinge 490 mil mortes por covid enquanto Bolsonaro fala em nova 
motociata em Chapecó (SC)
Descrição: Indiferente à pandemia, Bolsonaro organiza novo passeio de moto em 
Chapecó (SC) O presidente Jair Bolsonaro não está nem aí com as vidas perdidas 
para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/brasil-atinge-490-mil-mortes-por-
covid-enquanto-bolsonaro-fala-em-nova-motociata-em-chapeco-sc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 19:05:47
Título: Pazuello assumiu novo cargo há uma semana, mas ainda não apareceu para 
trabalhar
Descrição: Na sexta (11), dois dias depois de tomar posse na Secretaria de 
Assuntos Estratégicos, o ex-ministro viajou para Manaus, onde reside sua 
família, e só voltou a Brasília nesta segunda (14)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-assumiu-novo-cargo-ha-uma-
semana-mas-ainda-nao-apareceu-para-trabalhar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 14:56:06
Título: TCU pede à PF abertura de inquérito policial contra auditor de Bolsonaro
Descrição: Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques é autor de um relatório 
mentiroso sobre as mortes na pandemia que foi citado por Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/tcu-pede-a-pf-abertura-de-
inquerito-policial-contra-auditor-de-bolsonaro/

Fonte: Dailymaverick – África do Sul
Data: 2021-06-15
Título: 'Pior prefeito' da história do Rio de Janeiro, conhecido como 'a 
Calamidade', nomeado embaixador sul-africano
Descrição: Por Benjamin Fogel. O que a África do Sul fez para merecer que o 
Brasil enviasse uma figura racista como Marcelo Crivella, acusado de dirigir uma
organização criminosa fora da Prefeitura do Rio, para servir como embaixador de 
um suposto parceiro diplomático importante?
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Url : https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2021-06-15-worst-mayor-in-
history-of-rio-de-janeiro-known-as-the-calamity-appointed-as-south-african-
ambassador/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-15
Título: Policiais admitem que jovens executados em São Paulo não atiraram contra
eles.
Descrição: Dupla recebeu quase 50 tiros. A investigação da PM considera 
possibilidade de fraude processual, com a chance de armas terem sido plantadas
Url : https://www.cartacapital.com.br/sociedade/pm-admite-que-jovens-executados-
em-sao-paulo-nao-atiraram-contra-os-policiais/

Fonte: MST
Data: 2021-06-15
Título: Política ambiental de Bolsonaro ameaça a produção de alimentos, denuncia
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).
Descrição: …... a camponesa e agrônoma Maria Cazé, que integra a coordenação 
nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e faz do coletivo de 
soberania alimentar e abastecimento popular, analisa e denuncia as consequências
da política de destruição ambiental de Bolsonaro.
Maria, que vive na comunidade Serra dos Morros, no município de Francisco 
Santos, região centro sul do semiárido piauiense, também fala sobre os impactos 
da destruição do meio ambiente nas comunidades de pequenos agricultores e 
camponeses diante do aumento da liberação de agrotóxicos e relaciona a 
destruição das florestas com o avanço do agronegócio nessas áreas devastadas, 
com culturas que não alimentam a população brasileira, justamente em um período 
de aumento da fome no país.
“O nosso país, a partir desse governo genocida tem optado por um caminho que 
leva à destruição de bases fundamentais da vida”, aponta ela.
Url : https://mst.org.br/2021/06/15/politica-ambiental-de-bolsonaro-ameaca-a-
producao-de-alimentos-denuncia-mpa/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-15 19:40:54
Título: Entenda o “bolo de retrocessos” contra os indígenas que o PL 490 carrega
Descrição: Projeto propõe fim das demarcações, revisão de terras indígenas e 
regularização do garimpo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/15/entenda-o-bolo-de-retrocessos-
contra-os-indigenas-que-o-pl-490-carrega
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 23:27:25
Título: Candidato de esquerda, Castillo é eleito presidente do Peru, após 100% 
das urnas apuradas
Descrição: Apesar da vitória indiscutível, a Justiça não declarou o resultado 
oficialmente, pois a candidata de direita, Keiko Fujimori, alega que houve 
fraude
Url :https://revistaforum.com.br/global/candidato-de-esquerda-castillo-e-eleito-
presidente-do-peru-apos-100-das-urnas-apuradas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-15 17:15:07
Título: Índia: dossiê revela raízes do maior levante agrário da história mundial
recente 
Descrição: Com a fome colonial ainda na memória, agricultores reagiram com 
protestos massivos à desregulamentação no setor agrícola
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/15/india-dossie-revela-raizes-do-
maior-levante-agrario-da-historia-mundial-recente

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 11:23:05
Título: Roger Waters: “Zuckerberg me ofereceu dinheiro por canção do Pink Floyd:
‘Nem f*dendo’”
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Descrição: O compositor afirmou que a oferta era para promover o Instagram e 
ainda chamou o empresário de \um dos idiotas mais poderosos do mundo\
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/roger-waters-zuckerberg-me-ofereceu-
dinheiro-por-cancao-do-pink-floyd-nem-fdendo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-15 16:43:37
Título: Artigo | Conheça quatro mentiras sempre repetidas sobre a privatização 
da Eletrobras
Descrição: Ao contrário do que diz o governo, a tarifa vai subir e apagões serão
cada vez mais prováveis, avaliam especialistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/15/artigo-conheca-quatro-mentiras-
sempre-repetidas-sobre-a-privatizacao-da-eletrobras

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-06-16
Título: El Paro Nacional ajusta sua táctica
Descrição: Essas novas formas de resistência, organização ou resposta espontânea
aos abusos do governo e ao abandono do Estado romperam os esquemas de protesto 
até então conhecidos, embora ocorram no marco da contradição capital-trabalho e 
da exclusão produzida pelo modelo econômico. Foi aí que surgiram novos desafios 
para as organizações sociais que compõem o CNP. Consequentemente, e dada a falta
de soluções para os graves problemas sociais que o país enfrenta, decide-se 
alcançar novos níveis de organização que vinculem ou articulem os outros setores
e continuem a greve com outras formas de protesto.
A greve entra em uma nova etapa, a da qualificação organizacional com formação 
política e sindical de base que apóia as novas manifestações emergentes, e que 
fortalece as organizações sociais integrantes do CNP em nível territorial. Desse
modo, continuarão a resistir e pressionar negociações e soluções ao governo 
nacional, mas também continuarão a fortalecer a construção de alternativas 
políticas e sociais em favor da democratização do país.
Url : https://semanariovoz.com/el-paro-nacional-ajusta-su-tactica/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-15 13:27:48
Título: Setores alternativos alcançam maioria nas regiões chilenas
Descrição: Claudio Orrego, que anos atrás trabalhou com o ex-presidente Lagos, 
venceu na região metropolitana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/15/setores-alternativos-alcancam-
maioria-nas-regioes-chilenas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-15 12:05:59
Título: Freixo: \Ou a gente se junta para tirar o Bolsonaro ou não vai sobrar 
nada do Brasil\
Descrição: Deputado federal comentou nova alta de mais de 20% na conta de luz, 
além de aumento no valor da cesta básica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/15/freixo-ou-a-gente-se-junta-para-
tirar-o-bolsonaro-ou-nao-vai-sobrar-nada-do-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-15 11:32:56
Título: Artigo | Por onde anda a prioridade absoluta da defesa da vida dos 
jovens do Brasil?
Descrição: Durante as últimas três décadas mais de 265 mil crianças e 
adolescentes foram assassinadas no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/15/artigo-por-onde-anda-a-
prioridade-absoluta-da-defesa-da-vida-dos-jovens-do-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-15 10:25:33
Título: Empresa demite funcionário branco que acusou jovem negro de roubo no 
Leblon (RJ)
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Descrição: Matheus Ribeiro contou que teve que provar a casal de jovens brancos 
que bicicleta elétrica era sua
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/15/empresa-demite-funcionario-
branco-que-acusou-jovem-negro-de-roubo-no-leblon-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-15 09:44:23
Título: Pandemia se soma ao preconceito e cria ainda mais dificuldade para os 
afetos LGBTs
Descrição: Restrições necessárias a bares, festas e boates se somam aos 
impedimentos impostos pelas famílias e pela sociedade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/15/pandemia-se-soma-ao-preconceito-
e-cria-ainda-mais-dificuldade-para-os-afetos-lgbts
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 01:14:06
Título: “Intriga”: Gleisi nega que PT trabalha para Boulos retirar candidatura 
em SP
Descrição: Folha de S. Paulo noticiou, mais cedo, que petistas estariam sondando
o PSOL para que Boulos não fosse candidato ao governo de SP, \Tem toda a 
legitimidade\, disse a presidenta do PT à Carta Capital
Url :https://revistaforum.com.br/politica/intriga-gleisi-nega-que-pt-trabalha-
para-boulos-retirar-candidatura-em-sp1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 01:12:37
Título: Batendo recordes, Maranhão terá a 1ª cidade 100% vacinada
Descrição: Anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino nesta terça-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/batendo-recordes-maranhao-tera-a-1a-
cidade-100-vacinada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 00:11:12
Título: Nunes Marques libera Witzel da CPI do Genocídio, mas ex-governador do RJ
diz que vai depor
Descrição: A assessoria de imprensa do vice-presidente da comissão, Randolfe 
Rodrigues, divulgou, na noite desta terça, que o ex-governador do Rio confirmou 
participação
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/nunes-marques-libera-witzel-da-cpi-
do-genocidio-mas-ex-governador-do-rj-diz-que-vai-depor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 23:26:00
Título: Bolsonaro se recusa a receber carta com pedido de ajuda de apoiadora, 
veja vídeo
Descrição: Mulher relatou que ela e a mãe vêm passando \por muitas 
dificuldades\, mas Bolsonaro não se sensibilizou, \recebo mais de mil cartas por
dia\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-se-recusa-a-receber-carta-com-
pedido-de-ajuda-de-apoiadora-dificuldade-todo-mundo-tem-lamento-veja-video1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 22:58:24
Título: Randolfe aceita sugestão de Felipe Neto e vai convocar responsáveis pelo
Twitter à CPI
Descrição: Influenciador criticou postagem do bolsonarista Allan dos Santos, que
publicou vídeo do músico britânico, Eric Clapton, dizendo que nunca deveria ter 
tomado a vacina contra Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/randolfe-aceita-sugestao-de-felipe-
neto-e-vai-convocar-responsaveis-pelo-twitter-a-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 22:28:58
Título: Caio Prado Jr tem tradução inédita publicada na Argentina
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Descrição: Composta por uma seleção de obras fundamentais do pensador marxista, 
a maior parte jamais traduzida ao espanhol, a edição argentina reúne textos de 
nove de seus principais livros
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caio-prado-jr-tem-traducao-inedita-
publicada-na-argentina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 19:55:08
Título: Privatização da Eletrobras vai custar ao consumidor o equivalente a uma 
nova empresa
Descrição: A avaliação é da jornalista Míriam Leitão, que acha que o plano do 
governo Bolsonaro não faz sentido econômico algum, pois distorce o mercado e 
manda a conta para a população
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/privatizacao-da-eletrobras-vai-custar-
ao-consumidor-o-equivalente-a-uma-nova-empresa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 18:35:01
Título: Embaixadores de Israel na África do Sul sobre ocupação na Palestina: “É 
apartheid” – Blog Terra em Transe
Descrição: “Está mais claro do que nunca que a ocupação não é temporária e não 
há vontade política do governo israelense de levar a cabo o seu fim”, disseram 
os diplomatas
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/embaixadores-israel-na-
africa-do-sul-sobre-ocupacao-de-areas-palestinas-e-apartheid-blog-terra-em-
transe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 14:22:22
Título: Ex-secretário do Amazonas diz que comunicou governo Bolsonaro sobre 
crise em 31 de dezembro
Descrição: Investigação da CPI do Genocídio aponta que governo soube da escassez
de respiradores um mês antes da crise em Manaus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ex-secretario-do-amazonas-diz-que-
comunicou-governo-bolsonaro-sobre-crise-em-31-de-dezembro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 13:18:30
Título: Maia diz a Lula que topa ajudá-lo na eleição de 2022: quebrar 
resistências
Descrição: Segundo colunista d'O Globo, há especulações de que Maia seja mais 
uma a almejar a vaga de vice na chapa petista. Lula insiste em buscar alguém no 
meio empresarial e segue de olho em Josué Gomes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-diz-a-lula-que-topa-ajuda-lo-na-
eleicao-de-2022-quebrar-resistencias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 12:57:00
Título: “Precipitada e sem base jurídica”: Nunes Marques suspende quebra de 
sigilo de Hélio Neto e Élcio Franco
Descrição: Na semana passada a CPI do Genocídio aprovou uma série de pedidos de 
quebras de sigilos, entre eles, a do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/precipitada-e-sem-base-juridica-nunes-
marques-suspende-quebra-de-sigilo-de-helio-neto-e-elcio-franco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 11:42:56
Título: Pesquisa mostra que, no Brasil, Covid-19 mata 7 vezes mais crianças que 
no Reino Unido
Descrição: O resultado da pesquisa revela que, no Brasil, as desigualdades 
sociais pesam nos desfechos de covid-19 tanto quanto as comorbidades na faixa 
etária pediátrica.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/pesquisa-mostra-que-no-
brasil-covid-19-mata-7-vezes-mais-criancas-que-no-reino-unido/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 11:22:28
Título: Exército Brasileiro publica tuite de “feliz aniversário” para Forças 
Armadas do EUA
Descrição: Submissão de Jair Bolsonaro se estende ao Exército, que virou motivo 
de chacota na rede: \É raro ver uma botina lambendo uma botina, mas acontece\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/exercito-brasileiro-publica-
tuite-de-feliz-aniversario-para-forcas-armadas-do-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-15 10:56:14
Título: “Não furei fila ou forjei atestados”, diz Fernanda Torres após polêmica 
sobre escolha de vacina
Descrição: Atriz havia recusado o imunizante da AstraZeneca para tentar receber 
o da Pfizer
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/nao-furei-fila-ou-forjei-atestados-
diz-fernanda-torres-apos-polemica-sobre-escolha-de-vacina/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-15 11:00:24
Título: Juízes de Pernambuco aumentam próprio auxílio-alimentação no estado com 
recorde de desemprego
Descrição: Enquanto o país encara a pandemia de covid-19 e a fome, Tribunal de 
Justiça pernambucano reajusta auxílio-alimentação de R$ 1.068 para R$ 1.561,80 
sobre salários que furam o teto.The post Juízes de Pernambuco aumentam próprio 
auxílio-alimentação no estado com recorde de desemprego appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/15/juizes-pernambuco-aumento-auxilio-
alimentacao-pandemia-fome-desemprego/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-16 05:11:37
Título: Empresário de farmacêutica terá de explicar à CPI contrato de vacina 
mais cara
Descrição: BRASILIA — A CPI da Covid deve aprovar hoje a convocação do 
empresário Francisco Maximiano para prestar depoimento. Ele é dono da Precisa, 
farmacêutica que representa no Brasil a companhia indiana Bharat Biotech, 
fabricante da vacina Covaxin — o imunizante mais caro adquirido pelo governo 
brasileiro. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/empresario-de-farmaceutica-tera-de-
explicar-cpi-contrato-de-vacina-mais-cara-1-25063271
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-16 05:00:39
Título: Luciano Huck descarta concorrer à Presidência da República
Descrição: RIO — O apresentador de TV Luciano Huck afirmou ontem que não 
pretende concorrer à Presidência da República nas eleições do ano que vem. Em 
entrevista ao programa “Conversa com Bial”, da Globo, Huck contou que decidiu 
renovar o seu contrato com a emissora e não ingressar na política. No entanto, 
ele se definiu como um ator político, interessado em dar contribuições para o 
debate público como “cidadão ativo” e disse que pretende continuar contribuindo 
“com ideias”.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/luciano-huck-descarta-concorrer-
presidencia-da-republica-1-25063252
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-16 05:00:10
Título: Como a pandemia aumentou a desigualdade no Brasil?
Descrição: A retomada da economia fez com que o Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil voltasse ao patamar do final de 2019, antes da pandemia. No entanto, a 
recuperação é desigual, e justamente os brasileiros mais pobres foram os que 
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menos se beneficiaram dela. Exemplo disso é o consumo das famílias, que se 
manteve estagnado, e o desemprego, que bate sucessivos recordes. Esse cenário 
reforça um dos mais antigos e graves problemas do país: a desigualdade. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-pandemia-aumentou-desigualdade-no-
brasil-25062962
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-16 06:00:18
Título: 'Todas as mulheres que eu conheço já sofreram algum tipo de assédio 
sexual', conta atriz Keira Knightley
Descrição: Keira Knightley disse que \literalmente\ não conhece nenhuma mulher 
que não tenha sido assediada sexualmente de uma forma ou de outra. Em uma 
entrevista para a edição britânica da revista Harper’s Bazaar, a atriz de 36 
anos disse que a situação é \deprimente pra caralho\.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/todas-as-mulheres-que-eu-conheco-ja-
sofreram-algum-tipo-de-assedio-sexual-conta-atriz-keira-knightley-25051635
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-15 22:10:57
Título: Quando Lina Bo Bardi chegou a um terreiro de candomblé em Salvador
Descrição: A arquiteta italiana realizou projetos de reestruturação no Centro 
Histórico e deu de presente o desenho do espaço de cerimônias à  Casa Ilê Asé 
Oyá. Bardi ganhou traços de intimidade com a cultura e o artesanato baianos e 
virou referência na capital baiana
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-06-15/quando-lina-bo-bardi-chegou-a-
um-terreiro-de-candomble-em-salvador.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-15 00:00:00
Título: Maioria dos presidentes de federações concorda com afastamento de 
Caboclo da CBF e vê situação grave
Descrição: Enquete feita pelo Painel com todos os presidentes de federações 
estaduais de futebol do Brasil mostra cenário desfavorável para Rogério Caboclo,
presidente afastado da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em virtude de 
acusação de assédio moral e sexual.Leia mais (06/15/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/maioria-dos-presidentes-de-federacoes-concorda-com-
afastamento-de-caboclo-da-cbf-e-ve-situacao-grave.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-15 00:00:00
Título: Livro de ex-pastor que Universal tentou censurar nos anos 1990 é 
relançado
Descrição: Mário Justino tinha 28 anos quando escreveu, em dois meses, uma 
autobiografia devastadora sobre sua passagem pela Igreja Universal do Reino de 
Deus ?onde, segundo ele, \sexo, dinheiro e drogas se confundem, no mesmo 
púlpito, com orações e salmos de Davi\.Leia mais (06/15/2021 - 08h58)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/livro-de-ex-pastor-que-universal-tentou-censurar-nos-anos-
1990-e-relancado.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-15 23:59:00
Título: Indígenas levam à Câmara o movimento “Levante” contra série de ameaças
Descrição: Eles protestam contra a votação de projeto que trata de 
reconhecimento, demarcação, uso e gestão das terras indígenas, em análise na CCJ
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/773170-indigenas-levam-a-camara-o-
movimento-levante-contra-serie-de-ameacas/
 
Fonte: Xinhua
Título: Brasil promove turismo étinico em Búzios. 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/15/c_1310009505.htm 
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