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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil registra 2.997 mortes por covid-19 em 24 horas
Descrição: País teve 95.367 novos casos da doença, o que eleva o total de 
infectados desde o início da epidemia para 17.628.588. Número acumulado de 
óbitos aumenta para de 493.693.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-registra-2-997-mortes-por-covid-19-em-24-
horas/a-57929306?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 18:27:24
Título: Pazuello mentiu à OMS sobre mortes para defender tratamento precoce
Descrição: Ex-ministro disse que óbitos por Covid no Brasil foram reduzidos em 
70% com tratamento precoce, documento do Itamaraty, de outubro de 2020, já está 
em poder da CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pazuello-mentiu-a-oms-sobre-mortes-
para-defender-tratamento-precoce/

Fonte: CUT
Data: 2021-06-16
Título: Dia 19 tem atos ‘fora, Bolsonaro’ nas capitais e em centenas de cidades. Confira
Descrição: O sábado, dia 19, é dia de mobilizações ‘fora, Bolsonaro’, 
pelo auxílio de R$ 600, contra a miséria, por vacina já para todos e todas, mais
investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e por geração de empregos está 
mobilizando todo o Brasil e também grupos de brasileiros no exterior. Já tem 
atos marcados em todas as capitais e em centenas de cidades.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/dia-19-tem-atos-fora-bolsonaro-nas-
capitais-e-em-centenas-de-cidades-confira-55ce

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 10:21:03
Título: \Nem bala, nem fome, nem covid\: a expectativa de Douglas Belchior para 
o 19 de junho
Descrição: Militante da Coalizão Negra por Direitos põe em evidência os 
problemas que empurram a população negra para mobilização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/nem-bala-nem-fome-nem-covid-a-
expectativa-de-douglas-belchior-para-o-19-de-junho

Fonte: Viomundo
Data: 2021-06-16
Título: Só 2,22% das “motos inscritas” no encontro com Bolsonaro compareceram, mostra 
pedágio
Descrição: Das 300 mil motos que se inscreveram para participar do encontro com 
Jair Bolsonaro, no “Acelera com Jesus”, em São Paulo, só 6.661 compareceram, de 
acordo com contagem feita pelo pedágio da rodovia dos Bandeirantes.

Isso significa um índice de abstenção de quase 98%. Para ser mais correto, apenas 2,2% dos 
inscritos passaram pelo pedágio com o presidente da República.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/so-222-das-motos-inscritas-no-
encontro-com-bolsonaro-compareceram-mostra-pedagio.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-16 16:10:36
Título: Intelectuais brasileiros e estrangeiros pedem justiça no Le Monde pelo 
massacre de Jacarezinho
Descrição: Chico Buarque de Hollanda e cerca de 20 intelectuais estrangeiros e 
brasileiros como o historiador e linguista Noam Chomsky, a prefeita de 
Barcelona, Ada Colau, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/intelectuais-brasileiros-e-
estrangeiros-pedem-justica-no-le-monde-pelo-massacre-de-jacarezinho/
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-16 00:00:00
Título: 'Jesus morreu como prisioneiro político', diz Frei Betto em mensagem 
sobre apropriação de religiões pela 'extrema direita'
Descrição: Antes de se encontrar com Lula, no sábado (12), o ator Paulo Betti 
procurou o escritor Frei Betto pedindo que ele dissesse palavras sobre a 
importância de reinserir o ecumenismo no discurso progressista de esquerda. O 
artista queria levar o assunto ao ex-presidente. Em resposta, Betto enviou um 
áudio no qual aponta que \as religiões do povo brasileiro\ estão entre os \
valores que nós temos perdido e deixado esse pessoal de extrema direita se 
apropriar\.Leia mais (06/16/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/06/jesus-morreu-como-prisioneiro-politico-diz-
frei-betto-em-mensagem-sobre-apropriacao-de-religioes-pela-extrema-direita.shtml

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-17
Título: Empresariado do setor industrial critica alta dos juros
Descrição: Imediatamente após a decisão do Banco Central desta quarta-feira 
(16), de elevar a taxa básica de juros em 0,75%, para 4,25%, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) emitiu nota dizendo que a medida foi “equivocada” e 
que aumentará o custo dos financiamentos. Na última reunião, que também teve 
aumento de juros, a entidade falou que a alta havia sido “precipitada”.
Url : https://www.brasil247.com/economia/empresariado-do-setor-industrial-
critica-alta-dos-juros

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-06-16
Título: ‘Grandes bancos privados são nocivos ao país’, diz Ladislau Dowbor
Descrição: “Antigamente, há quatro décadas, para enriquecer, produziam-se 
coisas. Hoje se passa a remunerar as aplicações financeiras mais do que o 
investimento produtivo. De certa maneira, o fato de o dinheiro ser imaterial e 
de o controle das plataformas estar na mão de meia dúzia de pessoas, sem que a 
gente tenha controle sobre os fluxos financeiros, permitiu gerar esse sistema em
que quem enriquece efetivamente não são os produtores. São os intermediários, os
bancos. O dinheiro não é deles, mas eles colocam um pedágio ali para que as 
partes possam usá-lo”, explicou Dowbor sobre a financeirização.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/70130/grandes-bancos-privados-
sao-nocivos-ao-pais-diz-ladislau-dowbor

Fonte: MST
Data: 2021-06-16
Título: PR: Famílias acampadas em Quedas do Iguaçu conquistam Cadastro de 
Produtor Rural
Descrição: As famílias Sem Terra do acampamento Dom Tomás Balduíno, em Quedas do
Iguaçu (PR), comemoraram a conquista do Cadastro de Produtor Rural (CAD/PRO), na
última sexta-feira (11). O prefeito da cidade, Elcio Jaime (PSD), esteve 
pessoalmente na comunidade para a entrega de 100 blocos de produtor – 
equivalente ao bloco de notas fiscais. Outros 900 cadastros foram emitidos a 
camponeses e camponesas de outras comunidades de acampamento e assentamento do 
município.
Url : https://mst.org.br/2021/06/16/pr-familias-acampadas-em-quedas-do-iguacu-
conquistam-cadastro-de-produtor-rural/

Fonte: MST
Data: 2021-06-16
Título: Por que o auxílio emergencial para agricultura familiar é fundamental no
combate à fome?
Descrição: O Projeto de Lei Assis Carvalho II, ou PL 823/2021, apresentado pelo 
deputado Pedro Uczai (PT), foi aprovado no último dia 8, na Câmara de 
Deputados(as) e agora segue para análise no Senado. O mesmo propõe a instituição
de medidas emergenciais para amparar agricultoras(es) familiares durante a 
pandemia do Covid-19 no Brasil, além de fomentar sua produção de alimentos.
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Url : https://mst.org.br/2021/06/16/por-que-o-auxilio-emergencial-para-
agricultura-familiar-e-fundamental-no-combate-a-fome/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 20:33:35
Título: Repressão: indígenas são recebidos com bombas na Funai em Brasília, veja
vídeos
Descrição: Mais de 35 povos originários encampam na capital federal uma 
mobilização pacífica contra projeto que retira seus direitos, mas foram atacados
pela Polícia Militar
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/indigenas-sao-recebidos-com-bombas-na-
funai-em-brasilia-videos/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-16 19:51:17
Título: Acusados de garimpo ilegal em terra Munduruku pedem ao governo mineração
no entorno da TI
Descrição: Levantamento da Pública mostra que um dos réus por mineração ilegal 
na Terra Indígena, do sudoeste do Pará fez pedidos de lavra garimpeira também no
entorno do território
Url :https://apublica.org/2021/06/acusados-de-garimpo-ilegal-em-terra-munduruku-
pedem-ao-governo-mineracao-no-entorno-da-ti/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 21:14:34
Título: MP da privatização da Eletrobras tem votação adiada para quinta (17) no 
Senado 
Descrição: Projeto permite que o governo venda ações na bolsa da empresa que é 
responsável por 30% da geração de energia no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/mp-da-privatizacao-da-
eletrobras-tem-votacao-adiada-para-quinta-17-no-senado

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-16 19:50:37
Título: Miguel Nicolelis: “Chegamos a 500.000 mortos e estamos permitindo que a 
terceira onda seja acelerada no Brasil”
Descrição: No novo episódio de ‘Diário do front’, neurocientista diz que novo 
marco de óbitos do qual país se aproxima é estarrecedor: “É como se a população 
de Florianópolis desaparecesse num piscar de olhos”
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-06-16/podcast-miguel-nicolelis-
chegamos-a-500000-mortos-e-estamos-permitindo-que-a-terceira-onda-seja-
acelerada-no-brasil.html

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Brasil vive uma tragédia\, diz Felipe Neto em conferência da DW
Descrição: Em debate sobre desinformação nas mídias sociais em evento 
internacional, youtuber condena governo Bolsonaro, critica falta de 
regulamentação na internet e pede que o mundo fique atento ao que ocorre no 
país.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-vive-uma-tragédia-diz-felipe-neto-em-
conferência-da-dw/a-57909773?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Vatican News - Português
Título: Dia da Criança Africana: quando a educação é vida
Descrição: A data é comemorada no dia 16 de junho, em memória do massacre em 
Soweto, em 1976, quando os estudantes saíram às ruas para exigir educação de 
qualidade. A africanista Anna Pozzi: \Em comparação com o século passado, foram 
dados passos importantes, mas ainda há muito a ser feito\.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-06/crianca-africana-educacao-
vida.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 19:56:35
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Título: Após deixar depoimento na CPI, Witzel vira réu por fraude em licitações 
Descrição: Segundo o MPF, ele e Pastor Everaldo (PSC) seriam chefes do núcleo 
político de um suposto esquema de corrupção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/apos-deixar-depoimento-na-cpi-
witzel-vira-reu-por-fraude-em-licitacoes

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 18:25:09
Título: Diplomacia, ciberataques e guerras mundiais: veja os acordos entre Putin
e Biden
Descrição: Primeira reunião entre os dois presidentes gerou expectativa mundial,
mas não houve detalhes sobre resultados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/diplomacia-ciberataques-e-
guerras-mundiais-veja-os-acordos-entre-putin-e-biden
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 17:06:46
Título: Ação de rua denuncia nova tentativa de liberação de agrotóxicos no Rio 
Grande do Sul
Descrição: Frente Cidadã Contra os Agrotóxicos critica tentativa do estado em 
aprovar com urgência lei permissiva a pesticidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/acao-de-rua-denuncia-nova-
tentativa-de-liberacao-de-agrotoxicos-no-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 14:04:48
Título: Ação de solidariedade a Cuba já arrecadou mais de R$ 200 mil para 
produção de vacinas
Descrição: Cinco vacinas estão sendo desenvolvidas em Cuba, sendo elas a 
Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, Abdala e Mambis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/acao-de-solidariedade-a-cuba-ja-
arrecadou-mais-de-r-200-mil-para-producao-de-vacinas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 13:47:16
Título: No Paraná, trabalhadores de Furnas fazem greve contra a privatização da 
Eletrobrás
Descrição: Greve ocorre em protesto contra a votação prevista no Senado, esta 
semana, da privatização da Eletrobrás
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/no-parana-trabalhadores-de-
furnas-fazem-greve-contra-a-privatizacao-da-eletrobras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 13:26:49
Título: Artigo | Marta Harnecker e a formação teórica de trabalhadores e 
militantes
Descrição: Seu exemplo e suas ideias, contudo, seguem presentes na vida de 
movimentos populares e organizações de esquerda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/artigo-marta-harnecker-e-a-
formacao-teorica-de-trabalhadores-e-militantes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 12:37:35
Título: MST lança campanha para favorecer alfabetização de camponeses na Zâmbia
Descrição: País etnicamente diverso tem o inglês como única língua oficial, 
analfabetismo impede acesso a direitos básicos 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/mst-lanca-campanha-para-
favorecer-alfabetizacao-de-camponeses-na-zambia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 11:03:24
Título: Lula cogita ir a ato contra Bolsonaro no dia 19 de junho, diz jornal
Descrição: Além do impeachment de Bolsonaro, atos pedem ampliação da vacinação e
de auxílio emergencial para combate à fome
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/lula-cogita-ir-a-ato-contra-
bolsonaro-no-dia-19-de-junho-diz-jornal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 10:54:19
Título: Racismo no Leblon (RJ): jovem branco demitido é filho da dona da loja 
onde trabalhava
Descrição: Papel Craft não se manifestou sobre suposto desligamento de designer 
que acusou jovem negro de roubar bicicleta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/racismo-no-leblon-rj-jovem-
branco-demitido-e-filho-da-dona-da-loja-onde-trabalhava
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 09:18:38
Título: Conservadores derrubam site de investigação sobre grupos organizados da 
ultradireita
Descrição: Pesquisa realizada por jornalistas argentinos mostra estrutura que 
envolve juventude, igrejas e o uso de trolls
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/conservadores-derrubam-site-de-
investigacao-sobre-grupos-organizados-da-ultradireita
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 07:00:05
Título: Colombianos completam 50 dias em greve nacional sob violência sistêmica 
do Estado
Descrição: São 76 os mortos durante a paralisação, mas desde o início do ano 
país já registra 41 chacinas, com 138 assassinatos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/colombianos-completam-50-dias-
em-greve-nacional-sob-violencia-sistemica-do-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-16 07:00:05
Título: Venda da Eletrobras: às vésperas de votação, governo ainda não 
consolidou maioria
Descrição: Privatização da empresa é impopular entre segmentos sociais e parte 
do setor produtivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/venda-da-eletrobras-as-vesperas-
de-votacao-governo-ainda-nao-consolidou-maioria
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-16 22:53:25
Título: Com medo de apagão, “Bolsonaro” autoriza Selic subir em 0,75 ponto, para
4,25% ao ano
Descrição: Bancos e banqueiros continuam no comando da nação mesmo sem nunca 
eles terem tido um único voto O medo de apagão no setor elétrico fez 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/com-medo-de-apagao-bolsonaro-
autoriza-selic-subir-em-075-ponto-para-425-ao-ano/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-16 21:35:08
Título: Witzel bate-boca com Flávio Bolsonaro na CPI e responsabiliza Bolsonaro 
por mortes
Descrição: Protegido por um habeas corpus, o ex-governador do Rio de Janeiro 
Wilson Witzel compareceu à CPI da Covid nesta quarta-feira (16), mas sua 
presença no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/witzel-bate-boca-com-flavio-
bolsonaro-na-cpi-e-responsabiliza-bolsonaro-por-mortes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 02:07:21
Título: Moro “acuou” e “coagiu” porteiro do Vivendas da Barra, acusou Witzel na 
CPI
Descrição: Depoimento do ex-governador mostra que, mais de três anos após seu 
assassinato, Marielle continua incômoda ao bolsonarismo. Por quê?
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Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/moro-acuou-e-coagiu-
porteiro-do-vivendas-da-barra-acusou-witzel-na-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 00:32:40
Título: STF vai julgar imposto sobre grandes fortunas no plenário virtual
Descrição: Ação foi movida pelo PSOL em 2019 e alega omissão do Congresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-vai-julgar-imposto-sobre-grandes-
fortunas-no-plenario-virtual/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 00:08:05
Título: Lula teve encontro secreto com líder das Assembleias de Deus no Rio de 
Janeiro
Descrição: Quem revelou o encontro, que não foi divulgado nem por Lula nem pelo 
bispo, foi o ex-governador Garotinho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-teve-encontro-secreto-com-lider-
das-assembleias-de-deus-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 21:43:43
Título: O genocídio indígena é o genocídio de todos nós – Por Normando Rodrigues
Descrição: Crianças Yanomami são literalmente pele e ossos, como os esqueletos-
vivos encontrados na libertação dos campos de extermínio nazistas. Mas não são 
fotos de 1945. São de hoje, na comunidade do Alto Catrimani, em Roraima
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-genocidio-indigena-e-o-genocidio-de-
todos-nos-por-normando-rodrigues/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 20:48:18
Título: Bancários da Caixa pedem vacinação e decisões locais atendem demanda em 
quatro regiões
Descrição: Fenae enviou dois ofícios para Ministério da Saúde pedindo vacinação 
de trabalhadores do banco público. Dados do Caged compilados pelo Dieese apontam
que desligamentos por morte pelo coronavírus no setor quase triplicaram
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancarios-da-caixa-pedem-vacinacao-e-
decisoes-locais-atendem-demanda-em-quatro-regioes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 19:44:25
Título: PSDB, DEM, Cidadania, PV e PODE se reúnem para debater “terceira via”
Descrição: Partidos de direita e centro-direita afirmam que não querem apoiar 
nem Lula nem Bolsonaro em 2022, PDT e PSL foram convidados, mas não compareceram
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psdb-dem-cidadania-pv-e-pode-se-
reunem-para-debater-terceira-via/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 19:37:50
Título: Com alta de casos e mortes por Covid, Petrobras receita ivermectina aos 
funcionários
Descrição: O departamento médico da estatal, segundo sindicatos, vem seguindo o 
presidente Jair Bolsonaro e apostando no \kit Covid\, número de mortes mais que 
dobrou na empresa em dois meses
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/petrobras-alta-covid-ivermectina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 18:43:54
Título: O racismo estrutural humilha e mata – Por Chico Alencar
Descrição: Essa é a sociedade brasileira. Injusta, desigual e com a marca do 
racismo estrutural, que vem de quatro séculos de escravização oficial dos 
negros. Racismo que, como ideologia dominante, está introjetado até em segmentos
dominados
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-racismo-estrutural-humilha-e-mata-por-
chico-alencar/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 18:41:58
Título: Ex-governador do Rio coloca Marielle na CPI e acusa Moro e Mandetta
Descrição: Depoimento explosivo na CPI do Genocídio: Wilson Witzel diz que 
Bolsonaro o perseguiu por ter mandado investigar o assassinato de Marielle 
Franco. Flávio Bolsonaro tenta intimidar CPI e ex-governador depõe em sigilo. 
Com Cynara Menezes e Lucas Rocha: Convidados: Gilberto Maringoni e Renata Souza.
#RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo da Revista Fórum!Assine aqui: 
https://revistaforum.com.br/apoieDOE COM [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ex-governador-do-rio-coloca-marielle-na-
cpi-e-acusa-moro-e-mandetta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 18:25:02
Título: Voltaremos às ruas dia 19 de junho – Por Raimundo Bonfim
Descrição: O espaço das ruas está sendo novamente ocupado. A rua grita Fora 
Bolsonaro, grita em favor da vida, contra o negacionismo, contra a fome e contra
o desemprego. É preciso que as instituições ouçam o recado do povo brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/rede/voltaremos-ruas-dia-19-de-junho-por-
raimundo-bonfim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 17:39:35
Título: Anielle Franco rebate Witzel: “Na hora de apoiar a quebra da placa riu e
fez charminho”
Descrição: Irmã de Marielle se referiu à participação do ex-governador em um 
evento, em 2018, em que a placa em homenagem à ex-vereadora foi quebrada: “Agora
quer usar o nome dela de escudo?”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/anielle-franco-rebate-witzel-na-hora-de-
apoiar-a-quebra-da-placa-riu-e-fez-charminho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 16:34:15
Título: Flávio Bolsonaro sente golpe e reage com ataques a Witzel e Renan
Descrição: Witzel disse que passou a sofrer retaliação de Bolsonaro após ser 
acusado de interferência na Polícia Civil do Rio por causa das investigações 
sobre o caso Marielle Franco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-sente-golpe-e-reage-
com-ataques-a-witzel-e-renan/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 15:38:03
Título: Witzel diz que sofreu retaliação de Bolsonaro por caso Marielle, Flávio 
vai à CPI
Descrição: Com a intenção de tumultuar, Flávio Bolsonaro discutiu com WItzel, 
que o chamou de \mimado\, e protagonizou bate-boca com Renan Calheiros. \Seu pai
parece que não lhe deu educação\, afirmou o relator
Url :https://revistaforum.com.br/politica/witzel-diz-que-sofreu-retaliacao-de-
bolsonaro-por-caso-marielle-flavio-vai-a-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 14:56:43
Título: Ex-editor de Caros Amigos é o homem branco por trás da “queima” de 
livros na Fundação Palmares´
Descrição: Entre as obras que estão sendo descartadas por Marco Frenette, que 
foi por alguns anos editor da revista Caros Amigos, está o clássico Dicionário 
do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/ex-editor-de-caros-amigos-e-
o-homem-branco-por-tras-da-queima-de-livros-na-fundacao-palmares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-16 10:51:43
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Título: Janja, esposa de Lula, lembra da mãe morta por covid ao tomar vacina: 
“Fora genocida”
Descrição: Dona Vani Terezinha Ferreira, mãe de janja, morava com a filha e Lula
e morreu por civid em outubro do ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/janja-esposa-de-lula-lembra-da-mae-
morta-por-covid-ao-tomar-vacina-fora-genocida/
 
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: The Intercept
Data: 2021-06-16 05:03:54
Título: YouTube botou verba pública em canais que mentiram sobre tratamento 
precoce – e o governo federal permitiu
Descrição: O Foco do Brasil, que reproduz falas diárias do presidente no 
Alvorada, recebeu ao menos R$ 9,3 mil dos cofres públicos em sete meses.The post
YouTube botou verba pública em canais que mentiram sobre tratamento precoce – e 
o governo federal permitiu appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/16/bolsonaro-44-mil-reais-youtube-covid/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-16 00:00:00
Título: Farmacêutica diz à CPI que faturou 8 vezes mais em 2020 com medicamentos
do kit Covid
Descrição: A farmacêutica EMS informou à CPI da Covid-19 no Senado que faturou 
R$ 142 milhões com medicamentos do kit covid-19 em 2020, valor 8 vezes superior 
ao registrado no ano anterior.Leia mais (06/16/2021 - 23h39)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/farmaceutica-diz-a-cpi-que-faturou-8-vezes-mais-em-2020-com-
medicamentos-do-kit-covid.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-16 00:00:00
Título: CPI da Covid faz busca por nomes de senadores bater recorde no Google
Descrição: A CPI da Covid fez a busca pelos nomes dos senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Omar Aziz (PSD-AM) e Marcos Rogério (DEM-RO) bater recorde 
no Google em 17 anos.Leia mais (06/16/2021 - 23h21)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/cpi-da-covid-faz-busca-por-nomes-de-senadores-bater-
recorde-no-google.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-17 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 17 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (17), marcada pela flexibilização da Lei de 
Improbidade Administrativa no Brasil, pelos comentários de Trump sobre a cúpula 
Putin-Biden e pela vacinação obrigatória em Moscou.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021061717666932-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-17-de-junho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-17 04:52:49
Título: Sites das principais companhias aéreas dos EUA e bancos australianos 
saem do ar
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Descrição: Nesta quinta-feira (17), a plataforma Downdetector, que monitora o 
funcionamento de sites e aplicativos, relatou uma falha nos sites de grandes 
companhias aéreas dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021061717666607-sites-das-
principais-companhias-aereas-dos-eua-e-bancos-australianos-saem-do-ar/
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Título: Encontro emblemático dos líderes de EUA e Rússia em Genebra
Descrição: Hoje, quarta-feira (16), os chefes de Estado dos EUA e da Rússia, Joe
Biden e Vladimir Putin, respectivamente, estavam em Genebra para diálogo 
bilateral, o primeiro da nova administração norte-americana com Moscou.
Url :https://br.sputniknews.com/fotos/2021061617664166-encontro-emblematico-dos-
lideres-de-eua-e-russia-em-genebra/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-16 14:27:27
Título: 'Eu fiz o que vim para fazer', diz Biden após encontro com Putin
Descrição: Segundo Joe Biden, presidente dos EUA, as ações de sua presidência 
não estão viradas contra a Rússia como país.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021061617665371-eu-fiz-o-que-vim-para-
fazer-diz-biden-apos-encontro-com-putin/
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