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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Nossos 500 mil
Descrição: O que torna esses 500 mil ainda mais dilacerantes é o fato de que, 
mesmo se tratando de uma pandemia, um percentual desse número não precisava 
existir, escreve Ynaê Lopes dos Santos
Url :https://www.dw.com/pt-br/nossos-500-mil/a-57969745?maca=bra-rss-br-all-
1030-rdf

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-21
Título: 'Fora Bolsonaro' explode pelo País e mostra que o povo vai ocupar cada 
vez mais as ruas contra o genocídio
Descrição: "Arthur Lira não conseguirá represar por muito tempo mais o 
impeachment de Bolsonaro. Após 500 mil mortes, o país mostrou neste sábado 19 
que está cada vez mais disposto a dar um basta no genocídio", escreve o 
jornalista Aquiles Lins, editor do 247.
Url : https://www.brasil247.com/blog/fora-bolsonaro-explode-pelo-pais-e-mostra-
que-o-povo-vai-ocupar-cada-vez-mais-as-ruas-contra-o-genocidio

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-20 15:44:27
Título: Manifestações contra Bolsonaro ganham força e mobilizam cerca de 750 mil
pessoas 
Descrição: Segundo os organizadores, cerca de 400 cidades em todo os estados do 
país tiveram atividades programadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/20/manifestacoes-contra-bolsonaro-
ganham-forca-e-mobilizam-cerca-de-750-mil-pessoas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-21 09:18:30
Título: #19J e 750 mil nas ruas: Atos querem barrar política genocida de 
Bolsonaro
Descrição: O número crescente de pessoas nas ruas, mostra que Bolsonaro tem mais
um motivo para retardar a vacinação no país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/19j-e-750-mil-nas-ruas-atos-querem-
barrar-politica-genocida-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-20 18:07:30
Título: Após \esconder\ #29M, imprensa nacional dá destaque para protestos 
contra Bolsonaro
Descrição: O Globo e Estado de SP dedicaram espaços de capa às manifestações, 
Jornal Nacional lançou editorial contundente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/20/apos-esconder-o-29m-imprensa-
nacional-da-destaque-para-protestos-contra-bolsonaro

Fonte: Congresso em Foco
Título: Oposição pede a Lira e Pacheco luto de sete dias por 500 mil mortos
Descrição: Partidos da oposição encaminharam um pedido aos presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pedindo a 
declaração de luto oficial por sete dias no Congresso por causa das 500 mil 
mortes causadas pela covid-19 no país. Os ofícios levam assinatura do líder da 
Minoria na Câmara, Marcelo Freixo (Psol-RJ), da [ ]The post Oposição pede a Lira
e Pacheco luto de sete dias por 500 mil mortos appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/oposicao-pede-a-lira-e-
pacheco-luto-de-sete-dias-por-500-mil-mortos/
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Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-06-21 08:16:00
Título: O principal índice da Bolsa de Valores de Tóquio, o Nikkei, caiu 3,29% 
na segunda-feira devido aos temores de uma alta das taxas de juros nos Estados 
Unidos antes do esperado.
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/el-nikkei-cae-un-3-29-por-los-
temores-a-una-subida-de-tipos-interes-en-eeuu/20000011-4567243?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Poder360
Título: “Jail Bolsonaro”: projeção na Torre de Londres defende prisão do 
presidente
Descrição: A cidade de Londres, na Inglaterra, foi palco de atos contra o 
governo de Jair Bolsonaro ao longo de todo o sábado (19.jun.2021). Durante o 
dia, um protesto percorreu as ruas da capital. À noite, manifestantes projetaram
um pedido de prisão do presidente na Torre de Londres. 
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/jail-bolsonaro-projecao-na-torre-
de-londres-defende-prisao-do-presidente/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-06-20
Título: José do Vale: Soterrado pelas 500 mil mortes, o povo está na rua para vencer o 
maior inimigo dos brasileiros
Descrição: Doeu profundo na nossa integridade humana.
É um insulto que atravessa toda a nossa luta política e a Constituição formal de
uma Nação. Ninguém passa por uma lesão dessas sem que feridas difíceis de 
cicatrizar inflamem a consciência. Enquanto milhares saíram às ruas do Brasil 
nesse 19 de junho, os números da pandemia de covid-19 soterravam a insônia 
cívica. Os dados coletados por todo país, mesmo num final de semana quando 
diminuem as coletas, mostram uma realidade crítica: 82.288 novas infecções.
Somos há dias o país com maior número de novos casos de covid-19 do mundo.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/jose-do-vale-soterrado-pelas-500-
mil-mortes-o-povo-esta-na-rua-para-vencer-o-maior-inimigo-dos-brasileiros.html

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-21
Título: Organizadores das manifestações contra Bolsonaro querem ampliação 
política pelo impeachment
Descrição: Os atos de rua do último sábado aumentaram a convicção entre partidos
progressistas e lideranças de movimentos populares de que é possível afastar 
Bolsonaro da Presidência da República
Url : https://www.brasil247.com/brasil/organizadores-das-manifestacoes-contra-
bolsonaro-querem-ampliacao-politica-pelo-impeachment

Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-20 11:00:23
Título: Por que Cascavel, o obscuro braço direito de Pazuello, tem de ser ouvido
na CPI
Descrição: Denunciado por grilagem e nepotismo, Airton Soligo foi apontado por 
secretários de saúde como o faz-tudo na gestão Pazuello. Ele é chave na apuração
dos culpados na CPI.The post Por que Cascavel, o obscuro braço direito de 
Pazuello, tem de ser ouvido na CPI appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/20/por-que-cascavel-braco-direito-obscuro-
de-pazuello-cpi/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-20 21:06:54
Título: A CPI da Covid identificou pagamentos em dinheiro vivo, revela senador 
Otto Alencar
Descrição: O senador Otto Alencar (PSD-BA), pelo Twitter, revelou neste domingo 
(20/6) que a comissão de investigação está rastreando pagamentos em dinheiro 
vivo de pessoas ligadas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/a-cpi-da-covid-identificou-
pagamentos-em-dinheiro-vivo-revela-senador-otto-alencar/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-20 19:58:06
Título: Renan sobre silêncio de Bolsonaro diante de 500 mil mortes: “Diz muita 
coisa sobre seu caráter”
Descrição: Relator da CPI do Genocídio também falou sobre as manifestações \em 
repúdio ao governo da morte\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-sobre-silencio-de-bolsonaro-
diante-de-500-mil-mortes-diz-muita-coisa-sobre-seu-carater/

Fonte: Poder360
Título: Reajuste em taxa extra da conta de luz deve ultrapassar 60% em julho
Descrição: Como consequência da crise hídrica que atinge os principais 
reservatórios do país, o reajuste da bandeira vermelha 2 sobre a conta de luz 
deve ser de mais de 60%, conforme publicado O Globo nesta 2ª feira 
(21.jun.2021). 
Url :https://www.poder360.com.br/economia/reajuste-em-taxa-extra-da-conta-de-
luz-deve-ultrapassar-60-em-julho/

Fonte: Poder360
Título: CPI vai pedir ajuda da Interpol para encontrar Carlos Wizard, diz Aziz
Descrição: O presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid, 
senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que a comissão vai pedir ajuda da Interpol 
(Organização Internacional de Polícia Criminal) para localizar Carlos Wizard.
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/cpi-vai-pedir-ajuda-da-interpol-para-
encontrar-carlos-wizard-diz-aziz/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Qual é o real tamanho da tragédia no Brasil?
Descrição: Marca de meio milhão de mortos por covid-19, na verdade, já teria 
sido atingida há meses. Falta de clareza sobre o quadro real é obstáculo para 
políticas públicas e sustenta a falsa sensação de controle da doença.
Url :https://www.dw.com/pt-br/qual-é-o-real-tamanho-da-tragédia-no-brasil/a-
57969746?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Agência Latinoamericana de Notícias Prensa Latina
Título: Defendem a manutenção de caravanas mundiais até o fim do bloqueio a Cuba
Descrição: Havana, 20 de junho (Prensa Latina) O presidente do Instituto Cubano 
de Amizade com os Povos (ICAP), Fernando González, exortou hoje a estender as 
jornadas mundiais e as mobilizações contra o bloqueio norte-americano até que 
prossiga a política criminosa em relação ao país caribenho. de 50 cidades 
exigiram a eliminação do bloqueio a Cuba
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456864&SEO=defienden-
mantener-caravanas-mundiales-hasta-fin-del-bloqueo-a-cuba

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-20
Título: Cármen Lúcia dá cinco dias para ministro da Defesa prestar informações de sigilo
sobre processo contra Pazuello
Descrição: Partidos que entraram com ação no STF afirmam que confidência de cem 
anos imposta aos documentos fere o direito de acesso à informação e o princípio 
da moralidade administrativa.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/20/carmen-lucia-da-cinco-dias-para-
ministro-da-defesa-prestar-informacoes-de-sigilo-sobre-processo-contra-pazuello/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Filme brasileiro \A Última Floresta\ vence mostra da Berlinale com o 
voto do público
Descrição: Obra do cineasta Luiz Bolognesi com roteiro escrito em conjunto com o
xamã Davi Kopenawa mescla trechos de documentário com sequências encenadas para 
registrar a existência da cultura e da língua yanomami.
Url :https://www.dw.com/pt-br/filme-brasileiro-a-última-floresta-vence-mostra-
da-berlinale-com-o-voto-do-público/a-57975541?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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Fonte: Agência Latinoamericana de Notícias Prensa Latina
Título: Defendem a manutenção de caravanas mundiais até o fim do bloqueio a Cuba
Descrição: Havana, 20 de junho (Prensa Latina) O presidente do Instituto Cubano 
de Amizade com os Povos (ICAP), Fernando González, exortou hoje a estender as 
jornadas mundiais e as mobilizações contra o bloqueio norte-americano até que 
prossiga a política criminosa em relação ao país caribenho. de 50 cidades 
exigiram a eliminação do bloqueio a Cuba
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456864&SEO=defienden-
mantener-caravanas-mundiales-hasta-fin-del-bloqueo-a-cuba

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-20 14:51:09
Título: João Pessoa não terá feriado de São João como medida de enfrentamento ao
coronavírus
Descrição: \Isso é importante para que a população fique trabalhando e não vá 
para o interior\, afirma prefeito de João Pessoa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/20/joao-pessoa-nao-tera-feriado-de-
sao-joao-como-medida-de-enfrentamento-ao-coronavirus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-20 14:27:43
Título: Maria Bethânia revela Brasil plural, pulsante e resistente em sua obra 
Descrição: Brasil aparece como passado-presente dilacerado e como porvir que 
brota das mãos indígenas, sertanejas e ribeirinhas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/20/maria-bethania-revela-em-sua-
obra-o-brasil-plural-pulsante-e-resistente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-20 13:13:51
Título: Três reportagens jornalísticas do Brasil de Fato MG foram premiadas em 
Belo Horizonte
Descrição: O jornal venceu na categoria rádio e levou o segundo e o terceiro 
lugares na categoria internet
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/20/tres-reportagens-jornalisticas-
do-brasil-de-fato-mg-foram-premiadas-em-belo-horizonte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-20 10:38:31
Título: Testes clínicos comprovam eficácia da vacina cubana Soberana 02 contra a
covid-19
Descrição: Eficácia de 62% supera requisitos da OMS, imunizante será aplicado em
campanha nacional de vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/20/testes-clinicos-comprovam-
eficacia-da-vacina-cubana-soberana-02-contra-a-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-20 10:12:19
Título: Bem Viver na TV: Orgulho LGBT, Tambor de Crioula e a vida dos retireiros
do Araguaia
Descrição: Uma produção do Brasil de Fato sobre agroecologia, meio ambiente, 
alimentação saudável, saúde e cultura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/20/bem-viver-na-tv-orgulho-lgbt-
tambor-de-crioula-e-a-vida-dos-retireiros-do-araguaia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-20 22:24:59
Título: A economia só será recuperada com um novo governo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, governaram 
apenas para os banqueiros nesses dois anos e cinco meses. Esse consórcio entre 
milicos e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/a-economia-so-sera-recuperada-com-
um-novo-governo/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-06-20 00:13:27
Título: ‘Fora Bolsonaro genocida’ é o grito do Brasil de luta e de luto após o 
registro de 500 mil mortes
Descrição: Por Milton Alves* As ruas do país novamente deram um recado claro: 
Fora Bolsonaro genocida! Neste sábado (#19J), os protestos populares foram 
marcados pela indignação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/fora-bolsonaro-genocida-e-o-grito-
do-brasil-de-luta-e-de-luto-apos-o-registro-de-500-mil-mortes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-21 08:42:17
Título: Atacado por bolsonaristas, bispo rebate: “Ele vai cair. #ForaBolsonaro”
Descrição: Bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira virou alvo de 
apoiadores do presidente após chamar Bolsonaro de \fascista\ e \tirano\. \No 
amor, não há temos\, tuitou o religioso com verso bíblico em apoio aos atos do 
dia 19 de junho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/atacado-por-bolsonaristas-bispo-
rebate-ele-vai-cair-forabolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-21 00:26:09
Título: Citado pelo Fantástico, homem que apontou arma por não querer usar 
máscara é bolsonarista
Descrição: Bernardo Santos Carmo, ao ser questionado por repórter sobre seu ato,
perguntou \em que lugar está escrito\ que a forma correta de usar máscara é 
cobrindo a boca e o nariz
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fantastico-homem-arma-mascara-
bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-20 22:33:31
Título: Vídeo de Stuckert, fotógrafo de Lula, mostra imensidão do ato contra 
Bolsonaro na Paulista
Descrição: Organizadores estimam que mais de 100 mil pessoas estiveram presentes
na manifestação de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/video-de-stuckert-fotografo-de-lula-
mostra-imensidao-do-ato-contra-bolsonaro-na-paulista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-20 18:22:54
Título: Nas ruas e no ringue: baiana vence luta do UFC nos EUA e manda recado 
para Bolsonaro: “Fora!”, vídeo
Descrição: No dia em que o Brasil bateu 500 mil mortes por Covid e que milhares 
saíram às ruas contra o governo, Virna Jandiroba aproveitou a vitória por 
nocaute técnico contra japonesa para mandar recado: \Viva o SUS\
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/virna-jandiroba-fora-bolsonaro-ufc/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-21 08:33:50
Título: Desmatamento avança no Cerrado e faz crescer risco de apagão elétrico no
Brasil
Descrição: Com baixa recorde em reservatórios que abastecem hidrelétricas, bacia
do Paraná depende de vários rios que nascem em áreas de Cerrado mas foram 
devastadas nas últimas décadas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57507268
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-20 20:24:08
Título: Os atos contra Bolsonaro na avenida Paulista 
Descrição: Neste sábado, 19, milhares foram às ruas em todas as capitais do 
Brasil. Em São Paulo, a principal avenida palco de protestos foi tomada por 9 
quarteirões, onde manifestantes contaram por que foram se manifestar. Assista o 
vídeo
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Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-20/os-atos-contra-bolsonaro-na-
avenida-paulista.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-20 00:00:00
Título: Salles levou celular à Polícia Federal, mas não deu senha de telefone 
para investigadores
Descrição: Ricardo Salles (Meio Ambiente) entregou seu celular à Polícia 
Federal, mas não forneceu a senha do aparelho, o que dificulta o acesso de 
investigadores. Alvo da Akuanduba, o ministro de Jair Bolsonaro não foi 
encontrado nos endereços citados no dia da deflagração da operação, em 19 de 
maio, e, por isso, não teve o celular apreendido. Dezenove dias depois, sob 
pressão, Salles entregou por conta própria seu telefone à PF. A defesa alegou 
que o celular não tinha sido requerido na data da diligência.Leia mais 
(06/20/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/salles-levou-celular-a-policia-federal-mas-nao-deu-
senha-de-telefone-para-investigadores.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-20 00:00:00
Título: Lula prepara viagem ao Nordeste e mira alianças com MDB e PSB
Descrição: Depois uma série de encontros com líderes políticos em Brasília e no 
Rio de Janeiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai desembarcar 
em julho para um périplo entre estados do Nordeste com objetivo de reencontrar 
antigos aliados e buscar novas parceiras mirando a eleição de 2022.Leia mais 
(06/20/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/lula-prepara-viagem-ao-nordeste-e-mira-aliancas-com-mdb-e-
psb.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-21 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 21 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (21), marcada pelos mais de 500 mil óbitos por 
COVID-19 no Brasil desde o início da pandemia, pela intenção da Coreia do Sul de
desenvolver a defesa espacial e pelas inundações na Crimeia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021062117679208-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-21-de-junho/
 

https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021062117679208-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-21-de-junho/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021062117679208-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-21-de-junho/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/lula-prepara-viagem-ao-nordeste-e-mira-aliancas-com-mdb-e-psb.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/lula-prepara-viagem-ao-nordeste-e-mira-aliancas-com-mdb-e-psb.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/lula-prepara-viagem-ao-nordeste-e-mira-aliancas-com-mdb-e-psb.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/06/salles-levou-celular-a-policia-federal-mas-nao-deu-senha-de-telefone-para-investigadores.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/06/salles-levou-celular-a-policia-federal-mas-nao-deu-senha-de-telefone-para-investigadores.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/06/salles-levou-celular-a-policia-federal-mas-nao-deu-senha-de-telefone-para-investigadores.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-20/os-atos-contra-bolsonaro-na-avenida-paulista.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-20/os-atos-contra-bolsonaro-na-avenida-paulista.html

