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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-21
Título: Associação Brasileira de Imprensa pede que Bolsonaro renuncie
Descrição: “Descontrolado, perturbado, louco, exaltado, irritadiço, irascível, 
amalucado, alucinado, desvairado, enlouquecido, tresloucado. Qualquer uma destas
expressões poderia ser usada para classificar o comportamento do presidente Jair
Bolsonaro nesta segunda-feira, insultando jornalistas da TV Globo e da CNN“, 
escreveu Paulo Jeronimo, presidente da ABI.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/associacao-brasileira-de-
imprensa-pede-que-bolsonaro-renuncie/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Em ataque à imprensa, Bolsonaro insulta repórter e a manda \calar a 
boca\
Descrição: Presidente havia sido questionado sobre falta do uso de máscara em 
Guaratinguetá (SP), na sua primeira agenda pública após atos contra o seu 
governo em mais de 400 cidades.
Url :https://www.dw.com/pt-br/em-ataque-à-imprensa-bolsonaro-insulta-repórter-e-
a-manda-calar-a-boca/a-57986684?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-21 16:07:10
Título: Artigo | Manifestações do 19J mostram o vigor das forças populares nas 
ruas
Descrição: A organização de dois atos expressivos em um período de três semanas 
demonstra que a mobilização se mantém firme
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/21/artigo-manifestacoes-do-19j-
mostram-o-vigor-das-forcas-populares-nas-ruas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-21 12:20:09
Título: Oposição e ex-aliados se unem em superpedido de impeachment contra 
Bolsonaro
Descrição: Presidente já bateu o recorde de pedidos de impeachment protocolados.
Foram 122 ao todo até o momento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/21/oposicao-e-ex-aliados-se-unem-
em-superpedido-de-impeachment-contra-bolsonaro

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-06-21
Título: Justiça condena ‘Carlinhos Metralha’, delegado do Dops durante a 
ditadura
Descrição: O delegado aposentado Carlos Alberto Augusto, conhecido como 
“Carlinhos Metralha”, foi condenado a 2 anos e 11 meses de prisão, em regime 
semiaberto. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), é a “primeira condenação
penal contra um ex-agente da ditadura” – ele atuava no Dops. Por ser decisão de 
primeira instância (9ª Vara Criminal Federal de São Paulo), ainda cabe recurso.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/70187/justica-condena-
carlinhos-metralha-delegado-do-dops-durante-a-ditadura

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-21
Título: Lula é absolvido na Operação Zelotes, em ação sobre MP do setor 
automotivo
Descrição: A Justiça Federal em Brasília absolveu o ex-presidente Lula na ação 
em que é acusado de suposta corrupção passiva em um caso envolvendo a edição da 
Medida Provisória (MP) 471, que prorrogou por cinco anos benefícios tributários 
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destinados a empresas do setor automobilístico. A medida foi editada em 2009, 
quando Lula ainda exercia o cargo de presidente da República.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/justica-absolve-lula-em-processo-
relacionado-a-mp-do-setor-automotivo

Fonte: Wikipédia
Título: Brizola – 17 anos do Falecimento
Descrição: Leonel de Moura Brizola (nascido Leonel Itagiba de Moura Brizola; 
Carazinho, 22 de janeiro de 1922 — Rio de Janeiro, 21 de junho de 2004) foi um 
engenheiro civil e político brasileiro. Considerado um líder da esquerda e um 
político nacionalista, foi governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, 
sendo o único político eleito pelo povo para governar dois estados diferentes em
toda a história do Brasil.
Url : https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonel_Brizola

Fonte: Jornal Noticias – Moçambique
Data: 2021-06-20
Título: A Frelimo considera a morte de Kaunda "um duro golpe para a África"
Descrição: A FRELIMO considera a morte de Kenneth Kaunda como “um duro golpe 
para Moçambique e para o continente africano que ajudou a libertar os laços 
coloniais”. Em mensagem divulgada neste sábado (19) sobre a morte do ex-
presidente da Zâmbia na semana passada, a Frelimo afirma que “calou-se uma voz 
enérgica das melhores crianças do continente africano”. No documento, o partido 
governante em Moçambique exalta o “sentido altruísta” e a dedicação “à causa 
libertadora de África da opressão colonial, com especial atenção para 
Moçambique, que fez de Kaunda um dos baobás do gesto libertador”.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/102527-frelimo-
considera-morte-de-kaunda-um-duro-golpe-para-africa

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-06-21 18:14:31
Título: Brasil enfrenta seca severa com mortes covid se aproximando de 500.000
Descrição: Os brasileiros estão pagando mais pela eletricidade, lidando com a 
possibilidade de racionamento de água e esperando uma temporada de incêndios destrutivos 
na Amazônia na pior estiagem em pelo menos 90 anos.
Url :https://www.nytimes.com/2021/06/19/world/americas/brazil-drought.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-21 14:06:21
Título: Para 93%, os preços dos produtos aumentaram sob o governo Bolsonaro
Descrição: Nunca o Fora Bolsonaro e o impeachment já fizeram tão sentido A 
Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (21/6) uma sondagem sobre a 
percepção dos brasileiros 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/para-93-os-precos-dos-produtos-
aumentaram-sob-o-governo-bolsonaro/

Fonte: CUT
Data: 2021-06-21
Título: Privatização da Eletrobras é prejuízo a ser pago pelo povo brasileiro
Descrição: Especialista afirma que energia ficará mais cara para todos – 
residências, comércio e indústrias. Bolsonaro tem pressa na privatização para 
atender ao mercado financeiro, principal interessado no setor.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/privatizacao-da-eletrobras-e-prejuizo-a-
ser-pago-pelo-povo-brasileiro-0079

Fonte: Poder360
Título: Em sessão, deputado mostra vídeo de Bolsonaro contra privatização da 
Eletrobras
Descrição: Durante sessão dessa 2ª feira (21.jun.2021) na Câmara dos Deputados, 
que aprovou parte do texto validado pelo Senado para a MP (medida provisória) 
que autoriza a capitalização da Eletrobras, o deputado Júlio Delgado (PSB-MG) 
apresentou um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro falava contra a 
privatização da empresa.As imagens são de 2018, quando Bolsonaro era deputado 
federal.
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Url :https://www.poder360.com.br/congresso/em-sessao-deputado-mostra-video-de-
bolsonaro-contra-privatizacao-da-eletrobras/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Trabalhadores terceirizados lideram grupo de infectados na Copa América
Descrição: A maioria dos resultados positivos para a covid-19 detectados pela 
Conmebol e pelo Ministério da Saúde durante a realização da Copa América são de 
trabalhadores, membros de delegações e pessoal terceirizado. Foram realizados 
15.235 testes no total. Os dados são da própria Confederação Sul-Americana de 
Futebol, organizadora do torneio, que divulgou nota nesta segunda (21). [ ]The 
post Trabalhadores terceirizados lideram grupo de infectados na Copa América 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/maioria-de-infectados-por-covid-
na-copa-america-sao-terceirizados/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-21 16:46:34
Título: Extinção do Centro Nacional de Tecnologia Avançada é pura insensatez, 
diz pesquisador
Descrição: União vai acabar com o mais avançado centro de microeletrônica e 
produção de microchips da América Latina 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/21/extincao-do-centro-nacional-de-
tecnologia-avancada-e-pura-insensatez-diz-pesquisador

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-21 16:39:54
Título: MP investiga assédio de superintendente do Incra em assentamentos do RJ
Descrição: Denúncia afirma que superintendente coagiu famílias a assinar 
contratos em programa para crédito habitacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/21/mp-investiga-assedio-de-
superintendente-do-incra-em-assentamentos-do-rj

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-21 15:08:52
Título: PF apreendeu mais madeira ilegal em cinco meses de 2021 do que em 2018, 
2019 e 2020
Descrição: Estado do Amazonas responde por 80% de todo o confisco do recurso 
natural, apreensão total é de 275 mil metros cúbicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/21/pf-apreendeu-mais-madeira-
ilegal-em-cinco-meses-de-2021-do-que-em-2018-2019-e-2020

Fonte: MST
Data: 2021-06-21
Título: Filmes relembram lutas políticas das mulheres
Descrição: Em comemoração aos 113 anos da manifestação história das mulheres 
pelo voto feminino em Londres, confira dez filmes e documentários que exaltam as
lutas das mulheres nas mais diversas frentes.
Url : https://mst.org.br/2021/06/21/filmes-relembram-lutas-politicas-das-
mulheres/

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-21
Título: “É muito chato deixar o vice fora de reuniões com ministros”, diz Mourão
Descrição: “Também já deixei claro que eu tenho uma visão de mundo e ele 
(Bolsonaro) tem outra. Isso é uma realidade”, diz ainda o vice em entrevista.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/21/e-muito-chato-deixar-o-vice-fora-de-
reunioes-com-ministros-diz-mourao/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-21
Título: É preciso romper o isolamento internacional do Brasil.
Descrição: Milton Rondó. 'Será um acaso que três dos países sob o jugo da 
extrema-direita - Brasil, Hungria e Polônia - sejam ilhas linguísticas em suas 
regiões?'
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Url: https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/associacao-brasileira-de-
imprensa-pede-que-bolsonaro-renuncie/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa apela a uma “abordagem diferente da pobreza”
Descrição: Francisco na sua Mensagem para o V Dia Mundial dos Pobres sublinha a 
importância de serem implementados “processos de desenvolvimento onde se 
valorizem as capacidades de todos”.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-06/papa-apela-a-uma-abordagem-
diferente-da-pobreza.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-21 15:10:49
Título: No DF, indígenas aguardam julgamento que pode mudar regra das 
demarcações
Descrição: \Toda a população brasileira será afetada caso esse projeto seja 
aprovado\, afirma uma das organizadoras do acampamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/21/em-brasilia-indigenas-aguardam-
julgamento-que-pode-mudar-regras-das-demarcacoes

Fonte: Poder360
Título: Associação de procuradores vota lista tríplice para PGR nesta 3ª feira
Descrição: A ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) votará na 
lista tríplice para ocupar o cargo de procurador-geral da República nesta 3ª 
feira (22.jun.2021). Depois, os nomes serão encaminhados ao presidente Jair 
Bolsonaro, que vai escolher o substituto de Augusto Aras. 
Url :https://www.poder360.com.br/justica/associacao-de-procuradores-vota-lista-
triplice-para-pgr-nesta-3a-feira/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 00:18:28
Título: Jornal Nacional destaca esquema de corrupção do governo Bolsonaro com a 
vacina indiana Covaxin
Descrição: Negócio integra nova linha de investigação da CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-esquema-de-
corrupcao-do-governo-bolsonaro-com-a-vacina-indiana-covaxin/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-21 22:08:00
Título: Defenestrado do curso de Direito, ex-juiz Sergio Moro volta ao pregão do
STF nesta quarta
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro, da finada Lava Jato, vive seu inferno astral. 
Ele completará 49 anos no dia 1º de agosto próximo, mas o zodíaco 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/defenestrado-do-curso-de-direito-
ex-juiz-sergio-moro-volta-ao-pregao-do-stf-nesta-quarta/
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Há 80 anos, Hitler invadia a URSS – e começava a perder a guerra
Descrição: Com a Operação Barbarossa, a Alemanha nazista iniciava um conflito 
sangrento contra soviéticos. O fracasso da invasão é considerado ponto de 
guinada da 2ª Guerra: estrategicamente, os alemães haviam perdido o conflito.
Url :https://www.dw.com/pt-br/há-80-anos-hitler-invadia-a-urss-e-começava-a-
perder-a-guerra/a-57985120?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: UNESCO detalha o impacto do bloqueio dos EUA em Cuba
Descrição: 22 de junho de 2021, 4h44 Paris, 22 de junho (Prensa Latina) A 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
detalhou as consequências do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba em sua 
esfera de competência, relatório disponível hoje.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=457144&SEO=unesco-detalla-
impacto-del-bloqueo-estadounidense-a-cuba

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-06-22 01:56:45
Título: Vacina cubana Abdala tem 92% de eficácia, Soberana chega a 62%
Descrição: O país, que sofre com um duro bloqueio econômico, celebrou os 
resultados exitosos dos dois imunizantes
Url :https://revistaforum.com.br/global/vacina-cuba-abdala-eficacia-soberana/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-21 16:09:00
Título: Faculdade em SP teria usado professores de fachada em curso de pós-
graduação
Descrição: Metade dos professores que aparecem em certificado com suspeita de 
fraude afirmou à Pública que não ministrou o curso
Url :https://apublica.org/2021/06/faculdade-em-sp-teria-usado-professores-de-
fachada-em-curso-de-pos-graduacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-21 20:42:43
Título: 500 velas para 500 mil mortes: atos inter-religiosos acontecem em 11 
cidades nesta segunda
Descrição: Além de homenagear as vítimas da Covid-19, movimentos sociais 
protestarão contra a política genocida de Jair Bolsonaro, confira a agenda
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/500-velas-para-500-mil-mortes-atos-
inter-religiosos-acontecem-em-11-cidades-nesta-segunda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-21 19:31:16
Título: Sâmia quer explicações da prefeitura e governo de SP sobre gastos com 
“motocada” de Bolsonaro
Descrição: Em requerimento de informações, deputada pede divulgação de todos os 
detalhes e possíveis gastos públicos com apoio em segurança e de trânsito para o
ato político do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/samia-explicacoes-motocada-bolsonaro-
sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-21 19:31:09
Título: Parasita é o que sois! – Por Marcos Danhoni
Descrição: Militares no Brasil são uma força onerosa e desnecessária a um país 
que nunca teve que enfrentar uma guerra real. As Forças Armadas deveriam ser 
extintas em prol da criação de uma força nacional civilizada, educada em 
academias de verdade
Url :https://revistaforum.com.br/debates/parasita-o-que-sois/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-21 18:48:00
Título: 19J e os desafios das forças populares – Por Igor Felippe Santos
Descrição: A organização de dois atos expressivos em um período de três semanas 
demonstra que a mobilização se mantém firme, mas a última jornada não 
representou um salto de qualidade
Url :https://revistaforum.com.br/debates/19j-e-os-desafios-das-forcas-populares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-21 17:55:08
Título: Caça a Lázaro vira perseguição a terreiros de umbanda e candomblé
Descrição: Pais de santo denunciam invasão de terreiros pela polícia de Goiás na
caça a serial killer. E mais: como fica o PCdoB sem Flávio Dino? Com Cynara 
Menezes e Lucas Rocha. Convidados: Dani Sanchez e Orlando Silva. #RevistaFórum 
#TVFórum Apoie o jornalismo da Revista Fórum!Assine aqui: 
https://revistaforum.com.br/apoieDOE COM PIX pela chave: 
pix@revistaforum.com.brFaça uma assinatura pix: [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/caca-a-lazaro-vira-perseguicao-a-
terreiros-de-umbanda-e-candomble/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-06-21 17:08:15
Título: Suplicy comemora 80 anos nesta segunda-feira em live com Lula
Descrição: Durante a conversa, a partir das 18h, os dois amigos vão discutir 
sobre os rumos do Brasil e a implementação da Renda Básica de Cidadania, velha 
bandeira de Suplicy
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/suplicy-comemora-80-anos-nesta-
segunda-feira-em-live-com-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-21 12:46:36
Título: Sérgio Moro é rechaçado de evento de Direito: “desprezível”
Descrição: Ele iria coordenar painel do 3º Encontro Virtual do Conpedi (Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito do Brasil). Protestos provocaram
cancelamento de sua participação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sergio-moro-e-rechacado-de-evento-de-
direito-desprezivel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-21 12:18:06
Título: Pazuello lidera “ranking de mentirosos” da CPI do Genocídio
Descrição: Lista é elaborada pela assessoria do relator, senador Renan 
Calheiros, que vai enviar ao Ministério Público Federal os nomes daqueles que 
cometeram o crime de mentir na CPI.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-lidera-ranking-de-mentirosos-
da-cpi-do-genocidio/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-22 05:00:09
Título: CPI da Covid. A nova etapa da investigação
Descrição: Na última sexta-feira (18), o relator da CPI da Covid, senador Renan 
Calheiros (MDB-AL), anunciou que 14 testemunhas passaram à condição de 
investigadas. Na lista, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e dois ex-
ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores). Renan
considera haver indícios de que esse grupo tenha cometido algum crime, e afirmou
ainda que, até o fim dos trabalhos, o presidente Jair Bolsonaro também poderá 
ser responsabilizado. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/cpi-da-covid-nova-etapa-da-investigacao-1-
25071189
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-22 07:58:40
Título: Professora viraliza com homenagem a pai, mãe e avó mortos sem vacina
Descrição: Uma foto de Tallyta Cerqueira, ao ser imunizada, trazia cartaz com 
data de falecimento de parentes.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57560649
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-21 20:57:54
Título: O que se sabe sobre o paradeiro de Carlos Wizard, bilionário investigado
pela CPI da Covid
Descrição: O empresário não foi encontrado pela Polícia Federal depois que STF 
autorizou sua condução coercitiva para depoimento na CPI da covid-19. Bilionário
é investigado pela comissão.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57561209
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-21 16:25:17
Título: A teia bolsonarista nos porões da internet 
Descrição: Ministério Público do Tribunal de Contas da União pede ao Supremo 
compartilhamento do inquérito que levanta a engrenagem nas redes para financiar 
os atos antidemocráticos. Tentáculos passam pelos endereços da primeira-dama e 
assessores dos filhos do presidente Bolsonaro
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-21/a-teia-bolsonarista-nos-poroes-
da-internet.html
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-21 22:47:21
Título: Pela primeira vez, Justiça condena penalmente repressor da ditadura 
brasileira e abre precedente histórico
Descrição: Delegado aposentado Carlos Alberto Augusto, conhecido como “Carlinhos
Metralha” ou “Carteira Preta”, foi condenado pela 9ª Vara Criminal Federal de 
São Paulo por sequestro de ex-fuzileiro naval. Ele fez campanha contra a 
Comissão Nacional da Verdade  e foi a atos contra Dilma
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-21/pela-primeira-vez-justica-
federal-condena-penalmente-repressor-da-ditadura-brasileira-e-abre-precedente-
historico.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-21 00:00:00
Título: Pressão de setor financeiro por autonomia do BC incomoda ministros do 
STF
Descrição: A defesa da autonomia do Banco Central (BC), que está sendo discutida
no STF (Supremo Tribunal Federal), vem causando incômodo em ministros que estão 
debruçados sobre o tema. Eles reclamam de que representantes de bancos privados,
parlamentares e integrantes do governo têm feito intensa pressão para que a lei 
seja declarada constitucional.Leia mais (06/21/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/06/pressao-de-setor-financeiro-por-autonomia-do-
bc-incomoda-ministros-do-stf.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-21 23:47:00
Título: Empresários e ambientalistas cobram ações concretas do Brasil antes da 
COP-26
Descrição: Itamaraty diz que o País se prepara para a Conferência do Clima por 
meio de fóruns com outros países em desenvolvimento
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/775587-empresarios-e-ambientalistas-
cobram-acoes-concretas-do-brasil-antes-da-cop-26/
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