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Fonte: MST
Data: 2021-06-17
Título: Ato por “#ForaBolsonaro” no próximo sábado (19) será realizado em mais 
de 300 cidades
Descrição: De acordo com os organizadores, já há mais de 319 iniciativas 
espalhadas por todo o país. Em todos os atos, serão tomadas medidas de proteção 
como distribuição gratuita de máscaras PFF2 e álcool em gel, além da presença de
brigadas de saúde.
Url : https://mst.org.br/2021/06/17/ato-por-forabolsonaro-no-proximo-sabado-19-
sera-realizado-em-mais-de-300-cidades/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 18:11:18
Título: Artigo | #19J: Reação deve ser forte nas ruas do país para o impeachment
de Bolsonaro
Descrição: \O grito “Fora, Bolsonaro” é a principal luta para chegar ao fim 
desse pesadelo absolutamente real que estamos vivendo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/artigo-19j-reacao-deve-ser-
forte-nas-ruas-do-pais-para-o-impeachment-de-bolsonaro

Fonte: CUT
Data: 2021-06-17
Título: Senado aprova privatização da Eletrobras, um crime contra o país e o povo
Descrição: Aprovação faz país abrir mão da sua soberania energética. 
Eletricitários irão ao STF contra privatização da Eletrobras
Url : https://www.cut.org.br/noticias/senado-aprova-privatizacao-da-eletrobras-
um-crime-contra-o-pais-e-o-povo-9141

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 22:00:05
Título: Luz mais cara: saiba quem são os senadores que votaram pela privatização
da Eletrobras
Descrição: MP do governo Bolsonaro que permite privatizar a estatal - o que deve
elevar a tarifa de energia - foi aprovada por 42 votos a favor e 37 contrários
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senadores-privatizacao-eletrobras/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-18
Título: Governo brasileiro foi informado pela OMS desde agosto que cloroquina é 
remédio ineficaz contra a Covid
Descrição: A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) encaminhou à CPI da Covid 
documentos recebidos do Itamaraty que mostram que, desde agosto do ano passado, 
o governo brasileiro foi informado de que os estudos para o uso da cloroquina 
tinham sido paralisados por ausência de evidências sobre a eficácia.
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/governo-brasileiro-foi-informado-pela-
oms-desde-agosto-que-cloroquina-e-remedio-ineficaz-contra-a-covid

Fonte: Viomundo
Data: 2021-06-17
Título: Militar que acusou Haddad por kit gay é condenado a 12 anos por distribuir 
pornografia infantil
Descrição: Jorge Antônio Batalino Riguette ficou conhecido quando foi alvo de 
busca e apreensão a pedido do FBI, acusado de ser um dos maiores distribuidores 
de pornografia infantil na internet. O militar brasileiro, de 67 anos, agora foi
condenado a 12 anos e 11 meses de prisão em regime fechado.
Riguette foi candidato a vereador pelo DEM na cidade de Trajano de Moraes, em 
2008. Ele trabalhava com informática e morava em Nova Friburgo, no Rio de 
Janeiro. Em suas redes sociais, Riguette fez campanha por Jair Bolsonaro em 
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2018. Curiosamente, ele usou o pseudo kit gay, que nunca existiu, para atacar o 
candidato do PT, Fernando Haddad. Também fez elogios abertos à ditadura militar.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/militar-que-acusou-haddad-por-kit-
gay-e-condenado-a-12-anos-por-distribuir-pornografia-infantil.html

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-06-17
Título: Sobe para 66 os casos de Covid-19 na Copa América
Url : O Ministério da Saúde atualizou, nesta quinta-feira (17), o aumentou do 
número de casos de Covid-19 entre delegações e trabalhadores envolvidos na Copa 
América. De acordo com os novos dados da pasta, foram registrados 13 novos 
infectados nas últimas 24 horas.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/sobe-para-66-os-casos-
de-covid-19-na-copa-america/

Fonte: Poder360
Título: Inflação no Brasil é a que mais avança entre os países do G20
Descrição: O Brasil foi o país que registrou a maior elevação inflacionária em 
pontos percentuais dentro do grupo das 20 maiores economias do planeta. A 
inflação anualizada era de 1,9% em maio de 2020. No mês passado, 1 ano depois, 
foi de 8,1% (alta de 6,2 p.p.).
Url :https://www.poder360.com.br/economia/inflacao-no-brasil-e-a-que-mais-
avanca-entre-os-paises-do-g20/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-17 21:16:58
Título: Brasil pode chegar a 500 mil mortes por covid-19 no domingo
Descrição: O País já perdeu 496.004 vidas para a covid-19 desde o início da 
pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta 
quinta-feira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/brasil-pode-chegar-a-500-mil-
mortes-por-covid-19-no-domingo/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-17
Título: Marco Aurélio reconhece: Congresso é omisso ao não taxar as grandes 
fortunas.
Descrição: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, votou 
nesta quinta-feira 17 pelo reconhecimento de uma ação do PSOL que aponta a 
omissão do Congresso Nacional ao não criar um imposto sobre as grandes fortunas.
A petição foi protocolada em outubro de 2019 pelo partido e passa a ser 
analisada pelo plenário virtual do STF.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/marco-aurelio-acolhe-acao-do-
psol-e-reconhece-congresso-e-omisso-ao-nao-taxar-as-grandes-fortunas/

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-17
Título: Oposição vai ao MP Militar por posts de comandante da Aeronáutica
Descrição: Representação diz que Batista Junior feriu o Estatuto dos Militares 
ao usar as redes sociais para fazer militância política.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/17/oposicao-vai-ao-mp-militar-por-
posts-de-comandante-da-aeronautica/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-17 16:18:41
Título: Empresário bolsonaristas será ‘conduzido sob vara’ para depor na CPI da 
Covid
Descrição: O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), anunciou 
que oficiará a Justiça Federal pedindo a retenção, pela Polícia Federal, do 
passaporte do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/empresario-bolsonaristas-sera-
conduzido-sob-vara-para-depor-cpi-da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-06-17 20:09:29
Título: Marcos Pereira, deputado da Universal, deve substituir General Ramos na 
Casa Civil
Descrição: Pereira é bispo licenciado da igreja de Edir Macedo e um dos nomes 
mais influentes do centrão 
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/marcos-pereira-deputado-da-
universal-deve-substituir-general-ramos-na-casa-civil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 10:59:21
Título: Quilombolas têm que recorrer à Justiça e até comprar geladeira para 
conseguir vacina
Descrição: Casos no Ceará, Tocantins e Goiás mostram desafios das comunidades 
tradicionais para garantir o direito à vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/quilombolas-tem-que-recorrer-a-
justica-e-ate-comprar-geladeira-para-conseguir-vacina

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 19:35:15
Título: Crianças indígenas tiveram o dobro de risco de morte por covid no 
Brasil, diz estudo
Descrição: Estudo da UFMG publicado na The Lancet mostra que desigualdade é 
maior fator para morte de crianças por covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/criancas-indigenas-tiveram-o-
dobro-de-risco-de-morte-por-covid-no-brasil-diz-estudo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 19:52:42
Título: Vídeo: homem passeia no shopping com suástica no braço e acaba expulso 
em PE
Descrição: Caruaru Shopping preferiu não registrar Boletim de Ocorrência e 
nazista não foi identificado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/video-homem-passeia-no-shopping-
com-suastica-no-braco-e-acaba-expulso-em-pe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 17:03:05
Título: RJ: Justiça manda município pagar tratamento a sobrevivente do massacre 
de Realengo
Descrição: Em abril de 2011, atirador entrou em escola da rede municipal e matou
12 crianças e adolescentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/rj-justica-manda-municipio-
pagar-tratamento-a-sobrevivente-do-massacre-de-realengo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 16:23:32
Título: América do Sul registra maior taxa mundial de mortalidade por covid-19 
em junho
Descrição: Continente americano concentra 8% da população global e 1/3 das 
mortes causadas pelo novo coronavírus no mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/america-do-sul-registra-maior-
taxa-mundial-de-mortalidade-por-covid-19-em-junho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 16:23:22
Título: Artigo | Expulsão de pobres na Mooca e V. Prudente mantém caos urbano de
São Paulo
Descrição: Favela de Vila Prudente, mais antiga de São Paulo, e moradias 
populares na Mooca viraram notícia nesta semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/artigo-expulsao-de-pobres-na-
mooca-e-v-prudente-mantem-caos-urbano-de-sao-paulo

Fonte: Vatican News - Português
Título: Gallagher: fé e ciência unidas contra a mudança climática
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Descrição: Apresentado na Sala de Imprensa vaticana \Fé e Ciência\, um evento a 
ser realizado em outubro próximo, que precederá a Conferência sobre o clima de 
Glasgow e reunirá líderes religiosos e cientistas. O secretário para as Relações
com os Estados: será uma ocasião para renegociar nossa relação com a natureza 
contra a cultura da indiferença.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-06/gallagher-fe-e-ciencia-
unidas-contra-a-mudanca-climatica.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 16:16:36
Título: Indígenas reagem à repressão em Brasília e pedem saída do presidente da 
Funai
Descrição: No sexto dia de mobilização, \Levante Pela Terra\ divulgou carta 
intitulada \Fora, Marcelo Xavier\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/indigenas-reagem-a-repressao-em-
brasilia-e-pedem-saida-do-presidente-da-funai
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 16:07:20
Título: Flávio Dino deixa o PCdoB depois de 15 anos, PSB pode ser novo destino 
do governador
Descrição: Desempenho no combate à pandemia reforça seu nome para pretensões 
políticas em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/flavio-dino-deixa-o-pcdob-
depois-de-15-anos-e-deve-migrar-para-o-psb
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 15:35:28
Título: Como o Maranhão se tornou o estado com menor mortalidade por covid-19 no
país
Descrição: Unidade federativa tem 121 mortos a cada 100 mil habitantes, enquanto
a média nacional é quase o dobro, 234
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/como-o-maranhao-se-tornou-o-
estado-com-menor-mortalidade-por-covid-19-no-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 13:33:37
Título: Racismo no Leblon (RJ): Identificado pela polícia, ladrão de bicicleta é
jovem branco
Descrição: Após falsa acusação a jovem negro, Tomás Oliveira e Mariana Spinelli 
estão sendo investigados pelo crime de calúnia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/racismo-no-leblon-rj-
identificado-pela-policia-ladrao-de-bicicleta-e-jovem-branco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 09:13:49
Título: No Paraná, acampados em Quedas do Iguaçu conquistam cadastro de produtor
rural
Descrição: Visto como a “carteira de trabalho” de camponeses, o CAD/PRO é uma 
reivindicação antiga das famílias acampadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/no-parana-acampados-em-quedas-
do-iguacu-conquistam-cadastro-de-produtor-rural
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 08:25:49
Título: \Morte de chefe da milícia faz parte de estratégia para eleições\, diz 
pesquisador
Descrição: Para sociólogo José Cláudio Souza Alves, estratégia relaciona a 
milícia ao tráfico e desresponsabiliza o papel do Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/morte-de-chefe-da-milicia-faz-
parte-de-estrategia-para-eleicoes-diz-pesquisador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 08:15:01
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Título: \Bolsonaro é testa de ferro de um projeto político de militares\, aponta
antropólogo
Descrição: Piero Leirner detalha como as Forças Armadas importaram o conceito de
guerra híbrida para ocupar a vanguarda política
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/bolsonaro-e-testa-de-ferro-de-
um-projeto-politico-de-militares-aponta-antropologo
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-17 20:40:13
Título: Governo planeja dar ‘resto de comida’ aos pobres famintos, Gleisi 
protesta
Descrição: O governo do presidente Jair Bolsonaro planeja distribuir resto de 
comida e alimentos vencidos à população com insegurança alimentar, qual seja, 
aos pobres famintos. O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/governo-planeja-dar-resto-de-
comida-aos-pobres-famintos-gleisi-protesta/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-17 14:26:58
Título: Manifestação de #19J: ‘Está havendo um levante contra Bolsonaro’, diz 
coordenador da CMP
Descrição: De acordo com os organizadores das frentes Brasil Popular e Povo Sem 
Medo, as manifestações do próximo sábado (19) contra o governo Bolsonaro – 
chamadas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/manifestacao-de-19j-esta-havendo-
um-levante-contra-bolsonaro-diz-coordenador-da-cmp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-17 13:33:30
Título: Ao vivo: Senado vota privatização da Eletrobras com forte oposição, 
acompanhe agora
Descrição: O Plenário do Senado irá votar nesta quinta-feira (17/6) o relatório 
do senador Marcos Rogério (DEM-RO) sobre a medida provisória que trata da 
privatização da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/ao-vivo-senado-vota-privatizacao-
da-eletrobras-com-forte-oposicao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-17 12:57:29
Título: Reforma da Previdência e o superávit nos fundos de aposentadoria, por 
Requião Filho
Descrição: Por Requião Filho* Ao invés de comemorar com o servidor, Governo vai 
pular fora da contribuição. Mais uma armadilha começa a tomar forma na teia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/reforma-da-previdencia-e-o-
superavit-nos-fundos-de-aposentadoria-por-requiao-filho/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-17 12:12:17
Título: Fora Bolsonaro: Lula vence 2º turno em 2022, diz Paraná Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas joga mais uma pá de cal nas pretensões 
continuístas do presidente e nas vésperas das manifestações pelo Fora Bolsonaro,
dia 19 de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/fora-bolsonaro-lula-vence-2o-turno-
em-2022-diz-parana-pesquisas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 09:05:48
Título: Rafael Colombo deixa quadro na CNN por causa de mentiras de Alexandre 
Garcia
Descrição: Defensor contumaz de Jair Bolsonaro, Alexandre Garcia teve 126 vídeos
deletados no Youtube por fake news. Antes de serem apagados, os vídeos haviam 
rendido quase R$ 70 mil ao jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/midia/rafael-colombo-quadro-na-cnn-por-causa-
de-mentiras-de-alexandre-garcia/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 01:09:04
Título: Bretas obriga advogado com Covid a participar de sessão do hospital
Descrição: Segundo o juiz, a sessão não foi adiada porque teria uma substituta 
para o defensor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bretas-obriga-advogado-com-covid-a-
participar-de-sessao-do-hospital/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 00:55:48
Título: Guedes propõe alimentar pobres com restos de comida de ricos, veja vídeo
Descrição: Ministro da Economia coleciona declarações elitistas, como aquela em 
que criticou o \filho do porteiro\ que entra na universidade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-restos-comida-pobres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 00:51:01
Título: Só com vacina no braço vamos vencer a Covid-19 – Por Alexandre Padilha
Descrição: Não é hora de escolhermos qual vacina tomar, precisamos vacinar toda 
a população já. Bolsonaro precisa comprar imunizantes suficientes e criar 
estímulos para a produção. Só que o presidente cria medo e insegurança
Url :https://revistaforum.com.br/rede/com-vacina-no-braco-vamos-vencer-a-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 23:51:10
Título: Além de Pazuello, lista de investigados da CPI tem Nise Yamaguchi, 
Capitã Cloroquina e Wizard
Descrição: O trio é acusado de integrar um gabinete paralelo ao Ministério da 
Saúde que boicotou o combate à Covid no país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alem-de-pazuello-lista-de-
investigados-da-cpi-tem-nise-yamaguchi-capita-cloroquina-e-wizard/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 23:11:06
Título: Barroso cobra que Bolsonaro prove “fraude eleitoral”, presidente 
responde com ataques
Descrição: \Eu tenho a convicção de que realmente tem fraude\, disse o 
mandatário, sem comprovar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/barroso-cobra-que-bolsonaro-prove-
fraude-eleitoral-presidente-responde-com-ataques/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 23:02:07
Título: Oposição vai à Justiça contra privatização da Eletrobras: “afronta à 
Constituição”
Descrição: Jean Paul Prares (PT-RN) e Cid Gomes (PDT-CE) já anunciaram que vão 
judicializar a MP que foi aprovada nesta quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-vai-a-justica-contra-
privatizacao-da-eletrobras-afronta-a-constituicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 22:54:46
Título: Benedita da Silva consegue incluir domésticas na prioridade da vacinação
contra Covid
Descrição: Emenda da deputada foi aprovada pela Câmara: “É grande a minha 
satisfação por ter atendido ao apelo das empregadas domésticas, uma categoria 
que foi classificada como essencial”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/benedita-da-silva-consegue-incluir-
domesticas-na-prioridade-da-vacinacao-contra-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 22:08:34
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Título: Movimento negro vai à Justiça para impedir expurgo de livros na Fundação
Palmares
Descrição: “A ação pretende defender a preservação do patrimônio cultural, 
social e histórico da população negra e da história de luta do movimento negro 
brasileiro”, diz trecho da ação da Coalizão Negra por Direitos
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/movimento-negro-vai-a-justica-para-
impedir-expurgo-de-livros-na-fundacao-palmares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 20:31:08
Título: Em nota, PCdoB diz que lutas de Dino e do partido “resultaram em grandes
conquistas”
Descrição: PCdoB divulgou mensagem, assinada pela presidenta Luciana Santos, a 
respeito da desfiliação do governador do Maranhão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-nota-pcdob-diz-que-lutas-de-dino-e-
do-partido-resultaram-em-grandes-conquistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 20:05:23
Título: Crise muda perfil de sem-teto e Doria precisa sancionar Despejo Zero com
urgência – Por Mário Maurici
Descrição: Espera-se que o governador paulista seja tão sensível com o problema 
dos despejos em São Paulo como foi na viabilização da vacina contra o Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/debates/crise-muda-perfil-de-sem-teto-e-doria-
precisa-sancionar-despejo-zero-com-urgencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 19:55:06
Título: Genocídio de indígenas: oposição quer urgência do STF em julgamento de 
Bolsonaro
Descrição: Em carta a Fux, parlamentares cobram que julgamento de notícia-crime 
contra o presidente por crime de genocídio seja colocado em pauta, indígenas 
estão em Brasília em protesto contra retirada de direitos
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/genocidio-indigenas-stf-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 19:50:08
Título: Oposição denuncia compra de votos na MP da privatização da Eletrobras
Descrição: \Não podemos fazer quermesse de megawatt\, criticou o líder da 
Minoria, Jean Paul Prates (PT)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-denuncia-compra-de-votos-na-
mp-da-privatizacao-da-eletrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 19:40:44
Título: Cármen Lúcia é relatora da ação contra sigilo de 100 anos em processo de
Pazuello
Descrição: A ação foi proposta por PT, PCdoB, PSOL e PDT para suspender ato do 
Exército, que impôs sigilo de 100 anos sobre o procedimento disciplinar 
instaurado contra o ex-ministro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/carmen-lucia-e-relatora-da-acao-contra-
sigilo-de-100-anos-em-processo-de-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 18:15:07
Título: Instituto Travessia aponta vitória de Lula nas eleições de 2022
Descrição: O candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece em terceiro lugar com 7% das 
intenções de votos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/instituto-travessia-aponta-vitoria-de-
lula-nas-eleicoes-de-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 18:08:52

https://revistaforum.com.br/noticias/instituto-travessia-aponta-vitoria-de-lula-nas-eleicoes-de-2022/
https://revistaforum.com.br/noticias/instituto-travessia-aponta-vitoria-de-lula-nas-eleicoes-de-2022/
https://revistaforum.com.br/brasil/carmen-lucia-e-relatora-da-acao-contra-sigilo-de-100-anos-em-processo-de-pazuello/
https://revistaforum.com.br/brasil/carmen-lucia-e-relatora-da-acao-contra-sigilo-de-100-anos-em-processo-de-pazuello/
https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-denuncia-compra-de-votos-na-mp-da-privatizacao-da-eletrobras/
https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-denuncia-compra-de-votos-na-mp-da-privatizacao-da-eletrobras/
https://revistaforum.com.br/direitos/genocidio-indigenas-stf-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/debates/crise-muda-perfil-de-sem-teto-e-doria-precisa-sancionar-despejo-zero-com-urgencia/
https://revistaforum.com.br/debates/crise-muda-perfil-de-sem-teto-e-doria-precisa-sancionar-despejo-zero-com-urgencia/
https://revistaforum.com.br/noticias/em-nota-pcdob-diz-que-lutas-de-dino-e-do-partido-resultaram-em-grandes-conquistas/
https://revistaforum.com.br/noticias/em-nota-pcdob-diz-que-lutas-de-dino-e-do-partido-resultaram-em-grandes-conquistas/
https://revistaforum.com.br/direitos/movimento-negro-vai-a-justica-para-impedir-expurgo-de-livros-na-fundacao-palmares/
https://revistaforum.com.br/direitos/movimento-negro-vai-a-justica-para-impedir-expurgo-de-livros-na-fundacao-palmares/


Título: Ex-presidente da UNE, Ricardo Cappelli também anuncia desfiliação do 
PCdoB
Descrição: O secretário de Comunicação do governo do Maranhão seguiu o mesmo 
caminho de Flávio Dino: “Continuaremos juntos na luta por um Brasil mais justo, 
livre e soberano”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-presidente-da-une-ricardo-cappelli-
tambem-anuncia-desfiliacao-do-pcdob/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 17:47:13
Título: Haddad lidera disputa pelo governo de SP, diz pesquisa
Descrição: Candidato do governador João Doria aparece em último lugar empatado 
com “Mamãe Falei”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/haddad-lidera-disputa-pelo-governo-de-
sp-diz-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-17 14:44:07
Título: CPI do Genocídio vai ouvir Witzel em reunião fechada
Descrição: Witzel deixou a CPI após ser atacado por Flávio Bolsonaro e senadores
governistas. \O ex-governador deixou implícito que tem informações importantes, 
segundo ele gravíssimas\, disse Humberto Costa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-do-genocidio-vai-ouvir-witzel-em-
reuniao-fechada/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-17 19:02:05
Título: Ex-pastores e bispos organizam revolta contra Igreja Universal na África
do Sul – para onde Bolsonaro quer nomear Crivella
Descrição: Racismo e imposição de vasectomia estão entre as denúncias 
encaminhadas ao governo sul-africano contra a igreja de Edir Macedo.The post Ex-
pastores e bispos organizam revolta contra Igreja Universal na África do Sul – 
para onde Bolsonaro quer nomear Crivella appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/17/revolta-igreja-universal-africa-angola-
crivella/
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-18 01:21:55
Título: O acesso às armas é a única resposta de Bolsonaro para melhorar a 
segurança pública?
Descrição: Mesmo a valorização das polícias, categoria que o Governo diz ter 
como prioridade, avançou pouco para além de discursos. Programa contra 
homicídios tem resultados pouco expressivos e problemas orçamentários
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-06-18/o-acesso-as-armas-e-a-unica-
resposta-de-bolsonaro-para-melhorar-a-seguranca-publica.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-17 00:00:00
Título: PF aposta em cooperação com Canadá para avançar em investigação sobre 
bolsonarista Allan dos Santos
Descrição: A Polícia Federal aposta em um pedido de cooperação jurídica 
internacional enviado ao Canadá para avançar na parte da investigação dos atos 
antidemocráticos que envolve o influenciador bolsonarista Allan dos Santos, que 
atualmente mora nos Estados Unidos.Leia mais (06/17/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/pf-aposta-em-cooperacao-com-canada-para-avancar-em-
investigacao-sobre-bolsonarista-allan-dos-santos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-17 00:00:00
Título: Centrais sindicais farão 'esquenta' nesta sexta-feira para manifestações
nacionais contra Bolsonaro
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Descrição: Os presidentes das centrais sindicais participarão de ato nesta 
sexta-feira (18) que funcionará como aquecimento para as manifestações nacionais
contra Jair Bolsonaro, marcadas para sábado (19).Leia mais (06/17/2021 - 16h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/centrais-sindicais-farao-esquenta-nesta-sexta-feira-
para-manifestacoes-nacionais-contra-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-17 23:48:00
Título: Jobim defende aprimoramento do voto eletrônico e lembra histórico de 
fraudes com apuração manual
Descrição: Ex-ministro participou de debate na comissão sobre voto impresso
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/774450-jobim-defende-aprimoramento-do-
voto-eletronico-e-lembra-historico-de-fraudes-com-apuracao-manual/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-17 14:16:15
Título: Freixo vê chance de derrotar bolsonarismo com frente mais ampla, diz 
analista sobre saída do PSOL
Descrição: Marcelo Freixo anunciou sua saída do PSOL e filiação ao PSB para se 
candidatar a governador do Rio de Janeiro. Diante da crise política e econômica 
instalada no estado e no país, o que significa esse passo pelo deputado? A 
Sputnik Brasil ouviu especialista para entender melhor esse quadro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021061717668205-freixo-ve-chance-de-
derrotar-bolsonarismo-com-frente-mais-ampla-diz-analista-sobre-saida-do-psol/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-17 17:27:15
Título: Ajude a mapear a perseguição política nas universidades brasileiras
Descrição: Você conhece algum professor que foi processado por sua posição 
política? Sabe de pesquisas acadêmicas vetadas por abordarem temas polêmicos? 
Conte sua história
Url :https://apublica.org/2021/06/ajude-a-mapear-a-perseguicao-politica-nas-
universidades-brasileiras/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-17 18:07:28
Título: EUA suspendem sanções contra Venezuela para compras relacionadas à 
covid-19
Descrição: OFAC publicou licença autorizando transações de bancos estatais 
relacionadas ao combate à pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/17/eua-suspendem-sancoes-contra-
venezuela-para-compras-relacionadas-a-covid-19
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Data: 2021-06-17 17:03:06
Título: Poder Eleitoral da Venezuela convida ONU e União Europeia para 
acompanhar eleições
Descrição: Conselho Nacional enviou convites para que UE e Nações Unidas enviem 
observadores, postos de registro já estão abertos
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