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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 20:05:57
Título: Hildegard Angel fala dos 100 anos da mãe, a estilista Zuzu, e a luta 
dela contra a ditadura militar
Descrição: No Papo-Cabeça da semana, a jornalista Hildegard Angel relembra a 
luta de sua mãe, a estilista Zuzu Angel, para encontrar os responsáveis pela 
morte do filho Stuart durante a ditadura militar. Zuzu, também morta pela 
ditadura, faria 100 anos no dia 5 de junho. Com Cynara Menezes 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/hildegard-angel-fala-dos-100-anos-da-
mae-a-estilista-zuzu-e-a-luta-dela-contra-a-ditadura-militar/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-19
Título: Com 500 mil mortos por covid-19, Brasil grita "Fora Bolsonaro" em mais
de 400 atos de protesto
Descrição: Manifestações mais do que dobraram em relação aos atos de 29 de maio.
No dia em que o Brasil alcança a triste marca de meio milhão de vidas perdidas 
para a pandemia, centenas de milhares de pessoas sairão às ruas para pedir "Fora
Bolsonaro", vacina no braço e comida no prato. Confira a lista de locais dos 
protestos.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/com-500-mil-mortos-por-covid-19-brasil-
grita-fora-bolsonaro-em-mais-de-400-atos-de-protesto

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 23:21:09
Título: 19J: João Paulo, Gleisi e Belchior alertam: \Cuidado com infiltrados no 
protesto\
Descrição: Recentes episódios de violência policial e de agentes de provocação 
mostram que atos pacíficos podem ser reprimidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/j19-joao-paulo-gleisi-e-
belchior-alertam-cuidado-com-infiltrados-no-protesto

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-18 16:25:48
Título: Presidente Bolsonaro poderá ser responsabilizado no relatório final da 
CPI da Covid
Descrição: Relatório final da comissão será remetido ao Tribunal Penal 
Internacional, em Haia, por genocídio e crime contra a humanidade O senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), relator 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/presidente-bolsonaro-podera-ser-
responsabilizado-no-relatorio-final-da-cpi-da-covid/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 21:03:47
Título: Esclarecimento do MST: Bolsonaro mente e finge assentar famílias na 
Reforma Agrária
Descrição: Mais de 80 mil famílias precisam de terra no Brasil, governo 
Bolsonaro não desapropriou nenhum latifúndio até agora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/esclarecimento-do-mst-bolsonaro-
mente-e-finge-assentar-familias-na-reforma-agraria

Fonte: MST
Data: 2021-06-17
Título: Dilma, Boulos e Manuela D’Ávila participam de live do MST
Descrição: A ex-presidente Dilma Rousseff, Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela 
D’Ávila (PCdoB) participam de live do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) com o tema “Lutas em Tempos de Pandemia”.
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Url : https://mst.org.br/2021/06/17/dilma-boulos-e-manuela-davila-participam-de-
live-do-mst/

Fonte: CUT
Data: 2021-06-18
Título: #19JForaBolsonaro: Confira a lista dos 409 atos confirmados no Brasil e no 
exterior
Descrição: Este 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.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/dia-19-tem-atos-fora-bolsonaro-nas-
capitais-e-em-centenas-de-cidades-confira-55ce

Fonte: Vatican News - Português
Título: CNBB: neste sábado a oração pelas 500 mil vítimas brasileiras do novo 
coronavírus
Descrição: Com a previsão de o país atingir 500 mil mortes no próximo sábado, a 
Conferência escolheu a data para manifestar solidariedade, esperança e consolo.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-06/cnbb-neste-sabado-a-
oracao-pelas-500-mil-vitimas-do-novo-corona.html

Fonte: Poder360
Título: Ford paga indenização de R$ 2,15 bilhões ao governo da Bahia
Descrição: A Ford pagou indenização de R$ 2,15 bilhões ao governo do Estado da 
Bahia nesta 6ª feira (18.jun.2021). O valor foi acordado entre as partes depois 
que a montadora decidiu encerrar sua produção no Brasil.A indenização foi paga 5
meses depois de a Ford anunciar a saída do país e o fechamento do Complexo 
Industrial Ford Nordeste, construído em Camaçari, na Bahia. 
Url :https://www.poder360.com.br/economia/ford-paga-indenizacao-de-r-215-
bilhoes-ao-governo-da-bahia/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Barroso autoriza condução coercitiva de Carlos Wizard pela CPI da Covid
Descrição: O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
autorizou que o empresário Carlos Wizard Martins seja conduzido de maneira 
coercitiva à CPI da Covid, onde deve prestar depoimento aos senadores. Nesta 
sexta-feira (18), Barroso negou um pedido de Wizard, um dos empresários mais 
próximos do presidente Jair Bolsonaro, para impedir sua ida forçada [ ]The post 
Barroso autoriza condução coercitiva de Carlos Wizard pela CPI da Covid appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/cpi-da-covid/stf-conducao-
coercitiva-carlos-wizard-cpi-da-covid/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 17:14:09
Título: Casal de trabalhadores rurais é assassinado na tarde desta sexta (18), 
no Maranhão
Descrição: Uma das vítimas, Maria da Luz Benício, era suplente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais da região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/casal-de-trabalhadores-rurais-e-
assassinado-na-tarde-desta-sexta-18-no-maranhao

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-18 00:00:00
Título: Defesa de hacker da Lava Jato questiona ausência de HD com íntegra de 
mensagens
Descrição: A defesa do hacker Walter Delgatti questionou durante audiência na 
Justiça Federal em Brasília na sexta (18) o motivo de um HD com a íntegra das 
mensagens do Telegram roubadas por ele não ter sido anexado ao processo da 
operação Spoofing.Leia mais (06/18/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/painel/2021/06/defesa-de-hacker-da-lava-jato-questiona-ausencia-de-
hd-com-integra-de-mensagens.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 11:29:18
Título: MG: Comunidade atingida pela lama da Samarco/Vale/BHP ainda não tem 
casas construídas
Descrição: Moradores de Paracatu de Baixo denunciam o atraso, apenas as bases de
oito casas teriam sido feitas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/mg-comunidade-atingida-pela-
lama-da-samarco-vale-bhp-ainda-nao-tem-casas-construidas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 13:45:17
Título: Artigo | Conheça a lei Zé Maria do Tomé que proíbe pulverização aérea de
agrotóxicos
Descrição: Ceará é o único estado brasileiro que possui legislação que proíbe 
pulverização de agrotóxicos por aeronaves
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/artigo-conheca-a-lei-ze-maria-
do-tome-que-proibe-pulverizacao-aerea-de-agrotoxicos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 22:09:56
Título: Em 2018, Bolsonaro era contra privatizar a Eletrobras: “País nenhum do 
mundo faz isso”, veja vídeo
Descrição: O mesmo Bolsonaro que considerava o setor elétrico \estratégico\ e 
era contra a privatização apresentou este ano MP, aprovada no Congresso, que 
abre caminho para privatizar a estatal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-2018-bolsonaro-era-contra-
privatizar-a-eletrobras-pais-nenhum-do-mundo-faz-isso-veja-video/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 17:42:36
Título: Proprietário pede imóvel e Al Janiah fechará neste mês, se não arrecadar
R$ 120 mil
Descrição: Espaço tradicional da esquerda, restaurante resistiu ao primeiro ano 
da pandemia, mas pode sucumbir se não for ajudado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/proprietario-pede-imovel-e-al-
janiah-fechara-neste-mes-se-nao-arrecadar-r-120-mil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 16:16:15
Título: \Freixo vai resgatar RJ do bolsonarismo e da milícia\, diz presidente 
nacional do PSB
Descrição: Carlos Siqueira afirma ao Brasil de Fato que frente ampla de partidos
no estado será debatida a partir de janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/freixo-vai-resgatar-rj-do-
bolsonarismo-e-da-milicia-diz-presidente-nacional-do-psb
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 15:39:44
Título: Educação escolar quilombola ganha impulso com experiência no sertão de 
Pernambuco
Descrição: Projeto foi impulsionado por meninas quilombolas e quer desenvolver 
pedagogia para valorizar saberes das comunidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/educacao-escolar-quilombola-
ganha-impulso-com-experiencia-no-sertao-de-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 15:28:00
Título: J19: Fome, negacionismo e mentiras: cidadãos contam por que irão às ruas
neste sábado
Descrição: Brasil de Fato Paraná entrevistou trabalhadores para entender os 
motivos das manifestações contra o presidente
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/j19-fome-negaciocismo-e-
mentiras-cidadaos-contam-por-que-irao-as-ruas-neste-sabado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 14:55:45
Título: Antonio Guterres é reeleito  secretário geral da Organização das Nações 
Unidas 
Descrição: Ex-primeiro ministro de Portugal irá chefiar as Nações Unidas por 
mais quatro anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/antonio-guterres-e-reeleito-
secretario-geral-da-organizacao-das-nacoes-unidas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 14:43:33
Título: Privatização da Eletrobras deve gerar 450 demissões só na Usina de 
Furnas, em MG
Descrição: Venda da estatal pode acarretar ainda em aumento da conta de luz, 
demissões e prejuízos ao turismo, prevê líder sindical
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/privatizacao-da-eletrobras-deve-
gerar-450-demissoes-so-na-usina-de-furnas-em-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 09:05:53
Título: Garimpeiros atacam 3ª comunidade indígena (RR), já são 9 pedidos de 
socorro ignorados
Descrição: Essa é o terceiro ataque em Roraima em menos de uma semana, grupo 
atua encapuzado e usa arma de fogo contra indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/garimpeiros-atacam-3-terra-
indigena-em-rr-ja-sao-9-pedidos-de-socorro-sem-resposta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 07:58:13
Título: Em live, Bolsonaro mente quatro vezes e ataca ministros do STF
Descrição: Presidente desinformou sobre o uso de máscaras e atribuiu 
erroneamente a Edson Fachin a soltura de \30 mil vagabundos\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/em-live-bolsonaro-mente-quatro-
vezes-e-ataca-ministros-do-stf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 07:00:08
Título: Jornalismo em anos de chumbo: 45 anos após a Ancla, o que temos a 
aprender
Descrição: Brasil de Fato falou com 3 sobreviventes da Agência de Notícias 
Clandestina, criada por Rodolfo Walsh no regime militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/jornalismo-em-anos-de-chumbo-a-
45-anos-da-ancla-informar-segue-sendo-uma-arma
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 07:00:08
Título: Moradores de Caraíva acusam Salles de lobby por empresário com 
construção irregular
Descrição: Entidades dizem que ministro atua para reverter decisões judiciais 
que ordenam demolição de deck no rio desde 2004
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/moradores-de-caraiva-acusam-
salles-de-lobby-por-hotel-com-construcao-irregular
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-18 23:29:56
Título: Paraná bate recorde de mortes por covid-19 na pandemia
Descrição: As últimas 24 horas foram as piores durante toda a pandemia com as 
495 novas mortes por Covid-19, segundo dados da Secretaria de Estado da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/parana-bate-recorde-de-mortes-por-
covid-19-na-pandemia/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-18 14:43:25
Título: Bolsonaro põe à venda BR, mais um crime do presidente contra o 
patrimônio dos brasileiros
Descrição: Diabólico, o presidente Jair Bolsonaro colocou à venda mais uma fatia
da estratégica Petrobras. Ele autorizou a estatal se desfazer BR Distribuidora e
sair de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/bolsonaro-poe-a-venda-br-mais-um-
crime-do-presidente-contra-o-patrimonio-dos-brasileiros/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-18 13:55:46
Título: Lula convoca manifestações pelo Fora Bolsonaro no sábado 19 de junho 
#19j
Descrição: “A sociedade começou a andar”, diz ex-presidente ao chamar atos de 19
de junho O ex-presidente Lula manifestou nesta quinta-feira (17/6), em 
entrevista à rádio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/lula-convoca-manifestacoes-pelo-
fora-bolsonaro-no-sabado-19-de-junho-19j/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-18 11:50:11
Título: Boulos afirma que Bolsonaro faz governo da fome e da vergonha
Descrição: Ministro da Economia, Caco Antibes, tem horror a pobres O líder do 
MTST, Guilherme Boulos, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, 
criticou o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/boulos-afirma-que-bolsonaro-faz-
governo-da-fome-e-da-vergonha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-19 02:36:55
Título: Exclusivo: Patrícia Lélis conta como foi o “encontro” com Moro, que 
fugiu após o escracho
Descrição: \Toda vez que eu o encontrar vou lembrá-lo que ele destruiu o 
Brasil\, saiba como foi
Url :https://revistaforum.com.br/global/patricia-lelis-conta-como-foi-encontro-
moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-19 01:39:01
Título: Patrícia Lélis encontra Moro nos EUA e irrita ex-juiz: “Aqui está o 
homem que destruiu o Brasil”, veja vídeo
Descrição: Moro ficou constrangido e chamou a jornalista de \mocinha\, que 
respondeu com um \Lula livre\
Url :https://revistaforum.com.br/global/patricia-lelis-moro-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-19 01:01:03
Título: Rede entra com mandado de segurança no STF para que Bolsonaro prove tese
de fraude eleitoral
Descrição: Presidente, que defende o voto impresso, voltou a colocar em xeque a 
credibilidade das urnas e questionar o pleito pelo qual ele mesmo se elegeu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rede-entra-com-mandado-de-seguranca-
no-stf-para-que-bolsonaro-prove-tese-de-fraude-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 23:09:45
Título: O Planeta Azul – A histórica polêmica de Edir Macedo
Descrição: Na parceria da Revista Fórum com o canal O Planeta Azul, confira a 
entrevista com Gilberto Nascimento, autor da obra que radiografa uma das mais 
controversas figuras ligadas à religião do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-planeta-azul-a-historica-polemica-de-
edir-macedo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 22:03:34
Título: Direitos Humanos Feministas – Por Ana Beatriz Prudente
Descrição: É importante afirmar que sem olhar para as mulheres não há como 
garantir e asseverar os direitos de todos os seres humanos, pois não podemos 
alijar metade da população
Url :https://revistaforum.com.br/rede/os-direitos-humanos-feministas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 21:07:37
Título: Professores da rede estadual de SP protestam contra aulas presenciais na
pandemia
Descrição: Categoria luta ainda por reajuste salarial, realização de concursos 
públicos, valorização do magistério e fim do confisco salarial de aposentados e 
pensionistas
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/professores-da-rede-estadual-de-sp-
protestam-contra-aulas-presenciais-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 20:07:27
Título: Transgressão: comandante da FAB é alvo de representação por militância 
política nas redes
Descrição: O tenente-Brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior tem por hábito
\curtir\ postagens pró-Bolsonaro nas redes e, recentemente, se encontrou com Bia
Kicis e teria declarado apoio à deputada bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/comandante-fab-militancia-politica/
 
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 19:36:03
Título: Empregados da Caixa comemoram inclusão de bancários no grupo prioritário
de vacinação
Descrição: Medida foi assegurada por destaque ao Projeto de Lei 1011/2020, que 
determina priorização de categorias de trabalhadores em ações de imunização à 
Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caixa-comemoram-inclusao-bancarios-
grupo-prioritario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 19:26:09
Título: Exclusivo: “A polícia não tem medo de matar inocentes”, diz companheiro 
de Kathlen
Descrição: Marcelo Ramos Silva tem certeza que a jovem foi morta por um tiro da 
polícia e cobra punições: “Eles têm que ser presos. O governador tem que ser 
responsabilizado”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exclusivo-a-policia-nao-tem-medo-de-
matar-inocentes-diz-companheiro-de-kathlen/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 19:12:01
Título: Nunca foi intolerância. Sempre foi racismo! – Por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: Por que ninguém provoca quando um católico posta “Maria vai na 
frente!”, ou um evangélico canta que “Deus vai abrir o mar”? Deus e Maria 
(devidamente brancos e de olhos azuis, óbvio!) podem “abrir caminhos”, mas Exu 
não?
Url :https://revistaforum.com.br/rede/nunca-intolerancia-sempre-foi-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 15:58:39
Título: Presidente da CUT volta à porta de fábrica nesta sexta
Descrição: Os atos do dia 18, Dia Nacional de de mobilização nos locais de 
trabalho, visam sensibilizar os trabalhadores para o Fora Bolsonaro no 19 de 
junho
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/presidente-da-cut-volta-a-porta-de-
fabrica-nesta-sexta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 14:36:27
Título: Bolsonaro ataca Edinho Silva por lockdown em Araraquara: “Covardia”
Descrição: Prefeito de Araraquara, que foi ministro do governo Dilma Rousseff, 
decretou novo lockdown após aumento de casos de Covid-19 na cidade. No Pará, 
Bolsonaro voltou a causar aglomeração, sem uso de máscara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-ataca-edinho-
silva-por-lockdown-em-araraquara-covardia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-18 11:51:17
Título: De Angola para a África do Sul: a rebelião dos pastores africanos contra
a Universal
Descrição: A nomeação de Marcelo Crivella à embaixada sul-africana seria uma 
tentativa do presidente Bolsonaro de conter o movimento dos pastores africanos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/crivella-edir-macedo-africa/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-18 21:39:27
Título: Ex-ministro da Defesa da Bolívia planejou segundo golpe usando 
mercenários dos EUA
Descrição: Gravações telefônicas e e-mails vazados revelam que o ministro 
boliviano Luis Fernando López estava pronto para usar tropas estrangeiras e 
impedir a volta da esquerda ao poder.The post Ex-ministro da Defesa da Bolívia 
planejou segundo golpe usando mercenários dos EUA appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/18/ex-ministro-bolivia-golpe-eua/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-19 05:30:37
Título: Deputado evangélico da Assembleia de Deus ganha influência no Planalto
Descrição: BRASÍLIA — Quando o celular toca na mão do assessor, o deputado 
federal Cezinha de Madureira (PSD-SP) interrompe a conversa em seu gabinete e 
pergunta:— É o presidente?Não era, mas o questionamento faz sentido. Presidente 
da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) e vice-líder do governo no Congresso 
desde abril, Cezinha chega a ir ao Palácio do Planalto três vezes por dia a 
pedido de Jair Bolsonaro.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/deputado-evangelico-da-assembleia-de-deus-
ganha-influencia-no-planalto-25068570
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-19 05:10:30
Título: No Dia do Cinema Nacional, como ver clássicos em streaming
Descrição: Os problemas na Ancine e na Cinemateca Brasileira são motivos de 
preocupação neste momento em que se comemora o Dia do Cinema Nacional. Mas, se o
presente exige cuidados e o futuro parece incerto, a memória desperta orgulho. 
Para conhecer alguns dos momentos mais importantes da produção brasileira, 
garimpamos cinco serviços de streaming que estendem a ela o tapete vermelho. 
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/no-dia-do-cinema-nacional-como-ver-
classicos-em-streaming-25068064
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-19 06:00:42
Título: Isabel Allende: 'Será um salto evolutivo quando o patriarcado for 
substituído por um sistema em que homens e mulheres sejam iguais'
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/isabel-allende-sera-um-salto-evolutivo-
quando-patriarcado-for-substituido-por-um-sistema-em-que-homens-mulheres-sejam-
iguais-25066844
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
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Data: 2021-06-18 21:17:54
Título: Palestina recusa vacinas prestes a vencer de Israel 
Descrição: Novo Governo israelense anunciou o envio de até 1,4 milhão de doses 
de imunizantes da Pfizer em troca de um lote equivalente de seus vizinhos. Fato 
de acordo não incluir Gaza seria um dos problemas
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-06-18/israel-cede-vacinas-
prestes-a-vencer-a-palestina-para-evitar-recuo-no-combate-a-pandemia-no-
pais.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-18 00:00:00
Título: Indígenas acampados em Brasília se juntarão a ato contra Jair Bolsonaro 
neste sábado
Descrição: Cerca de 800 indígenas de 40 etnias que estão no acampamento Levante 
Pela Terra, em Brasília, devem acompanhar a deputada federal Joênia Wapichana 
(Rede-RR) na manifestação deste sábado (19) contra o presidente Jair 
Bolsonaro.Leia mais (06/18/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/indigenas-acampados-em-brasilia-se-juntarao-a-ato-
contra-jair-bolsonaro-neste-sabado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-18 00:00:00
Título: Marina Silva e presidente de associação de juízes farão live sobre 
mulheres na política
Descrição: A ex-presidenciável e ex-ministra Marina Silva (Rede) participa de 
uma live com a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil,
sobre mulheres na política na quarta-feira (23).Leia mais (06/18/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/marina-silva-e-presidente-de-associacao-de-juizes-
farao-live-sobre-mulheres-na-politica.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-18 00:00:00
Título: De Chico Buarque a Zé Dirceu, geração 1968 se une contra Bolsonaro
Descrição: Ricardo de Azevedo, 72, conta uma troça que sempre faz com um 
companheiro do campo progressista. \Brinco com o Zé Dirceu que a gente briga 
desde os anos 1960, mas sempre do mesmo lado.\Leia mais (06/18/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/de-chico-buarque-a-ze-dirceu-geracao-1968-se-une-contra-
bolsonaro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-18 19:43:00
Título: Comissão debate recomendações da ONU para melhorar a educação no Brasil
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/774689-comissao-debate-recomendacoes-da-
onu-para-melhorar-a-educacao-no-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-19 04:13:11
Título: Juiz Ebrahim Raisi lidera nas eleições presidenciais no Irã, segundo 
resultados preliminares
Descrição: Chefe do sistema judicial do Irã Ebrahim Raisi conta com 17,8 milhões
de votos após cerca de 90% dos votos contados, informa o comitê eleitoral do 
país.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021061917673085-juiz-
ebrahim-raisi-lidera-nas-eleicoes-presidenciais-no-ira-segundo-resultados-
preliminares/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2021-06-19 02:13:00
Título: Militares dos EUA perderam 1.900 armas de fogo em 1 década, 5 foram 
usadas em crimes, diz relatório
Descrição: Alto funcionário do Pentágono comentou sobre um relatório recente da 
AP, que observou que pelo menos 1.900 armas de fogo, pertencentes aos 
integrantes das Forças Armadas dos EUA, foram perdidas ou roubadas durante a 
década de 2010, e algumas delas foram usadas para realizar crimes.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021061917671750-militares-dos-eua-
perderam-1900-armas-de-fogo-em-1-decada-5-foram-usadas-em-crimes-diz-relatorio/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-18 18:33:54
Título: 'Temos um problema de inflação? Temos', admite Bolsonaro
Descrição: Presidente participou da entrega de títulos de propriedade rural no 
Pará. Durante o discurso, Bolsonaro ressaltou o auxílio emergencial, afirmando 
que custou o equivalente a \dez anos de Bolsa Família\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021061817672906-temos-um-problema-de-
inflacao-temos-admite-bolsonaro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-18 12:20:22
Título: 'Liderança caótica' no Brasil: 'Entre a vida e a morte, Bolsonaro optou 
pela morte', diz Mandetta
Descrição: Ex-ministro da Saúde condena as diretrizes escolhidas pelo governo 
diante da pandemia, e diz que a liderança do presidente da República foi \falha 
e caótica\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021061817671302-lideranca-caotica-no-
brasil-entre-a-vida-e-a-morte-bolsonaro-optou-pela-morte-diz-mandetta/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-18 19:41:48
Título: Coronel insufla seguidores extremistas a defender Bolsonaro de golpe 
imaginário
Descrição: Em artigo dirigido a grupos da Escola Superior de Guerra e divulgado 
nas redes bolsonaristas, coronel da reserva fala em fantasioso movimento armado 
de esquerda e em guerra civil
Url :https://apublica.org/2021/06/coronel-insufla-seguidores-extremistas-a-
defender-bolsonaro-de-golpe-imaginario/
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