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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 20:21:30
Título: Brasil pagou 1000% a mais em vacina indiana que valor informado por 
embaixada no país
Descrição: Contrato foi assinado com empresa atravessadora nacional, que comprou
20 milhões de doses e revendeu ao governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/brasil-pagou-1000-a-mais-em-
vacina-indiana-que-valor-informado-por-embaixada-no-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 18:41:57
Título: CPI da Covid: Osmar Terra senta em cima de mentiras ao condenar 
isolamento social
Descrição: Deputado também defendeu imunidade de rebanho e afirmou que 
desconhece a existência do gabinete paralelo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/cpi-da-covid-osmar-terra-senta-
em-cima-de-mentiras-ao-condenar-isolamento-social

Fonte: CUT
Data: 2021-06-22
Título: Campanha #ForaBolsonaro marca novos atos para o dia 24 de julho
Descrição: A Campanha #ForaBolsonaro, organizada por movimentos sociais, 
centrais sindicais e as frentes Brasil Popular (FBP) e Povo Sem Medo (FPSM), se 
reuniram nesta terça-feira (22) e anunciaram o 24 de julho como o novo dia 
nacional de luta. Além da luta pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro 
(ex-PSL), vacinas para todos e todas, auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da
pandemia, contra a privatização e contra a reforma Administrativa (PEC 32), a 
pauta inclui a luta em defesa da vida do povo negro, da educação e por uma 
política de geração de empregos.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/campanha-forabolsonaro-marca-novos-atos-
para-o-dia-24-de-julho-df9a

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 21:56:51
Título: Lula repudia ataque da PM a indígenas no DF: “inaceitável a covardia”
Descrição: “Um país que não respeita seus povos originários não pode ir pra 
frente”, postou o ex-presidente, em referência às ações violentas da polícia 
durante protesto pacífico de indígenas
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/lula-repudia-ataque-da-pm-a-
indigenas-no-df-inaceitavel-a-covardia/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-22 10:30:00
Título: Mineração e garimpo disputam área maior do que a Bélgica dentro da Terra
Indígena Yanomami
Descrição: Ataques recentes de garimpeiros na região de Palimiú são a ponta do 
iceberg em um território em que mais de 3 milhões de hectares estão formalmente 
requeridos por mineradores, em 500 pedidos registrados na Agência Nacional de 
Mineração
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-22/mineracao-e-garimpo-disputam-
area-maior-do-que-a-belgica-dentro-da-terra-indigena-yanomami.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 01:18:18
Título: Chacina do Jacarezinho: Documentos comprovam que houve execuções
Descrição: Laudos obtidos pelo Globo apontam que 27 mortos na desastrosa 
operação policial foram atingidos por 73 tiros no total, com registro de 
baleados pelas costas e à curta distância
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Url :https://revistaforum.com.br/direitos/chacina-do-jacarezinho-documentos-
comprovam-que-houve-execucoes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 23:15:54
Título: Estupro em viatura: Juiz absolve PMs e diz que vítima “não reagiu”
Descrição: A jovem, de 19 anos à época em que o fato ocorreu, em 2019, relatou 
que foi obrigada a praticar sexo vaginal e oral com um dos policiais, enquanto o
veículo estava em movimento e com a sirene ligada
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/estupro-em-viatura-juiz-absolve-pms-e-
diz-que-vitima-nao-reagiu/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 11:54:53
Título: Luciano Hang teria cometido crime de agiotagem, segundo relatório da 
Abin
Descrição: Divulgado por site, documento informa que empresário bolsonarista 
responde a 25 processos relacionados a empréstimos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/luciano-hang-teria-cometido-
crime-de-agiotagem-segundo-relatorio-da-abin

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-22 20:45:10
Título: CPI pode terminar em impeachment de Bolsonaro
Descrição: Bolsonaro está na corda bamba. Se empurrar, ele cai. A Associação 
Brasileira de Impressa (ABI) classificou o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) como um ‘perturbado, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/cpi-pode-terminar-em-impeachment-
de-bolsonaro/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-23
Título: Lula já derrubou 14 denúncias contra ele e deve ter nova vitória no STF 
nesta quarta-feira
Descrição: O ex-presidente Lula deve conquistar mais uma vitória nesta quarta 
(23) no julgamento da suspeição de Sergio Moro no STF (Supremo Tribunal Federal.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/lula-ja-derrubou-14-denuncias-contra-ele-
e-deve-ter-nova-vitoria-no-stf-nesta-quarta-feira

Fonte: New York Times – Estados Unidos
Data: 2021-06-22 19:54:20
Título: Cuba relata uma alta taxa de sucesso para sua vacina de Abdala cultivada
em casa.
Descrição: Em vez de depender de importações, o país caribenho aposta na 
capacidade de desenvolver e produzir suas próprias vacinas contra o coronavírus,
sendo o menor país a fazê-lo.
Url :https://www.nytimes.com/2021/06/22/world/americas/cuba-vaccine-abdala.html

Fonte: MST
Data: 2021-06-22
Título: João Pedro Stédile | Não ao Bloqueio!!
Descrição: João Pedro Stedile, da Coordenação Nacional do MST, explica a 
resolução 74/7 intitulada “Necessidade de por fim ao bloqueio econômico, 
financeiro e comercial dos Estados Unidos contra Cuba".
Url : https://mst.org.br/2021/06/22/joao-pedro-stedile-nao-ao-bloqueio/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-23
Título: Senador denuncia que ministro da Casa Civil tentou comprar seu voto para
aprovar privatização da Eletrobras
Descrição: O líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF) denuncia que os 
ministros Luiz Ramos (Casa Civil) e Gilson Machado (Turismo) o procuraram antes 
da votação da medida provisória da privatização da Eletrobras na Casa, na 
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quinta-feira (17), para oferecer a nomeação de uma pessoa que ele havia indicado
quando era vice-líder do governo no Senado, até setembro de 2020.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/senador-denuncia-que-ministro-da-casa-
civil-tentou-comprar-seu-voto-para-aprovar-privatizacao-da-eletrobras

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-22
Título: ‘Caso Covaxin’ entra na mira e CPI quer ouvir servidor que contou 
detalhes ao MPF.
Descrição: O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), 
protocolou nesta terça-feira 22 um requerimento para que a comissão convide a 
prestar depoimento o servidor do Ministério da Saúde que relatou ao Ministério 
Público Federal os detalhes da negociação envolvendo a compra da Covaxin, uma 
vacina indiana, sob a intermediação da Precisa Medicamentos.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/caso-covaxin-entra-na-mira-e-cpi-
quer-ouvir-servidor-que-contou-detalhes-ao-mpf/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 18:22:58
Título: Artigo | Transparência e segurança nas redes: como o Facebook coleta 
seus dados
Descrição: Quem regula, de fato, aquilo que é publicado, apagado ou mostrado 
pelo Facebook a todos nós?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/artigo-transparencia-e-
seguranca-nas-redes-como-o-facebook-coleta-seus-dados

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 20:47:15
Título: “América Latina respira novos ares”: analistas vêem nova etapa do 
progressismo
Descrição: Protestos massivos e vitória da esquerda em processos eleitorais 
sugerem novo período de mudanças na região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/america-latina-respira-novos-
ares-analistas-veem-nova-etapa-do-progressismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 14:16:35
Título: Artigo | Um chamado à luta das juventudes brasileiras
Descrição: \Sobreviver a um governo fascista e genocida é colocar os corpos e 
corações das trabalhadoras na condução do processo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/artigo-um-chamado-a-luta-das-
juventudes-brasileiras

Fonte: MST
Data: 2021-06-22
Título: MP investiga assédio de superintendente do Incra em assentamentos do RJ
Descrição: O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) recebeu uma denúncia 
de assédio cometido por um superintendente do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) durante a assinatura de contrato de crédito 
habitacional e reforma habitacional junto aos assentados no estado do Rio de 
Janeiro. O modo de implementação do benefício teria violado regras estabelecidas
pelo Incra de participação das famílias no desenvolvimento das habitações.
Url : https://mst.org.br/2021/06/22/mp-investiga-assedio-de-superintendente-do-
incra-em-assentamentos-do-rj/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 14:04:13
Título: Pela 3ª vez, ex-presidente da UDR vai a júri popular acusado de matar 
sem terra no PR
Descrição: Mais de 23 anos após o assassinato de Sebastião Camargo, o ruralista 
Marcos Prochet irá a júri popular nesta quarta (23)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/pela-3-vez-ex-presidente-da-udr-
vai-a-juri-popular-acusado-de-matar-sem-terra-no-pr
 

https://www.cartacapital.com.br/politica/caso-covaxin-entra-na-mira-e-cpi-quer-ouvir-servidor-que-contou-detalhes-ao-mpf/
https://www.cartacapital.com.br/politica/caso-covaxin-entra-na-mira-e-cpi-quer-ouvir-servidor-que-contou-detalhes-ao-mpf/
https://www.brasil247.com/brasil/senador-denuncia-que-ministro-da-casa-civil-tentou-comprar-seu-voto-para-aprovar-privatizacao-da-eletrobras
https://www.brasil247.com/brasil/senador-denuncia-que-ministro-da-casa-civil-tentou-comprar-seu-voto-para-aprovar-privatizacao-da-eletrobras
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/tcu-reforca-pressao-sobre-o-incra-para-garantir-condicoes-basicas-em-assentamentos
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/tcu-reforca-pressao-sobre-o-incra-para-garantir-condicoes-basicas-em-assentamentos
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/tcu-reforca-pressao-sobre-o-incra-para-garantir-condicoes-basicas-em-assentamentos
https://mst.org.br/2021/06/22/mp-investiga-assedio-de-superintendente-do-incra-em-assentamentos-do-rj/
https://mst.org.br/2021/06/22/mp-investiga-assedio-de-superintendente-do-incra-em-assentamentos-do-rj/
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/america-latina-respira-novos-ares-analistas-veem-nova-etapa-do-progressismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/america-latina-respira-novos-ares-analistas-veem-nova-etapa-do-progressismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/pela-3-vez-ex-presidente-da-udr-vai-a-juri-popular-acusado-de-matar-sem-terra-no-pr
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/pela-3-vez-ex-presidente-da-udr-vai-a-juri-popular-acusado-de-matar-sem-terra-no-pr
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/artigo-um-chamado-a-luta-das-juventudes-brasileiras
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/artigo-um-chamado-a-luta-das-juventudes-brasileiras
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/artigo-transparencia-e-seguranca-nas-redes-como-o-facebook-coleta-seus-dados
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/artigo-transparencia-e-seguranca-nas-redes-como-o-facebook-coleta-seus-dados


Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 12:48:18
Título: Artigo | Privatizar Eletrobras é péssima ideia e, neste momento, ainda 
pior 
Descrição: Em meio à pandemia e à alta dos preços, o governo federal e sua base 
bolsonarista aprova a privatização da energia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/artigo-privatizar-eletrobras-e-
pessima-ideia-e-neste-momento-ainda-pior
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 12:14:15
Título: Saúde diz que hacker apagou dados sobre reunião de ministros com filhos 
de Bolsonaro
Descrição: Pasta afirma que invasão a sistema impede resposta sobre encontros 
com Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/saude-diz-que-hacker-apagou-
dados-sobre-reuniao-de-ministros-com-filhos-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 11:22:53
Título: Artigo | A política de solidariedade, um convite às ruas
Descrição: Partimos do reconhecimento de que o 19J foi mais amplo e 
protagonizado por diferentes setores populares da sociedade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/artigo-a-politica-de-
solidariedade-um-convite-as-ruas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-22 08:54:29
Título: Filme que expõe contradições do plantio da soja transgênica será exibido
em Cannes
Descrição: Longa \Casa Vazia\ mostra que tradição da criação de animais vêm 
sendo sobreposta por imensas plantações de soja
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/22/filme-que-expoe-contradicoes-do-
plantio-da-soja-transgenica-sera-exibido-em-cannes
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-23 09:41:37
Título: Mourão faz autocritica pelo governo não ter feito campanha ‘firme’ com 
orientações sobre Covid
Descrição: A confissão, o arrependimento e o perdão são os princípios do direito
canônico A Globo leva a sério os preceitos cristãos, segundo quais primeiro a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/mourao-faz-autocritica-pelo-
governo-nao-ter-feito-campanha-firme-com-orientacoes-sobre-covid/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-23 01:00:18
Título: Flertando com o impeachment, Globo põe Hamilton Mourão no aquecimento ao
anunciar entrevista exclusiva no Jornal Nacional
Descrição: Para a TV Globo, o impeachment é uma questão de tempo. A emissora dos
Marinho colocou em aquecimento o vice Hamilton Mourão (PRTB), nesta terça-feira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/flertando-com-o-impeachment-globo-
poe-hamilton-mourao-no-aquecimento-ao-anunciar-entrevista-exclusiva-no-jornal-
nacional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-22 19:20:36
Título: Gleisi propõe referendo para povo brasileiro decidir sobre privatização 
ou não da Eletrobras
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), 
protocolou hoje (22) um projeto de decreto legislativo que autoriza realização 
de um referendo para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/eletrobras/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
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Data: 2021-06-22
Título: Tribunal Superior atrasado enquanto Assange permanece na prisão
Descrição: Craig Murray diz que a abordagem lenta da Suprema Corte é totalmente 
inadequada, pois um homem inocente está sofrendo a forma mais extrema de 
encarceramento disponível no Reino Unido. Julian Assange permanece em uma prisão
de segurança máxima, apesar de nunca ter sido condenado por nada.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/22/high-court-delays-as-assange-
remains-in-jail/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-22 18:46:35
Título: CPI ouve semana que vem empresário sobre suposta corrupção na compra de 
vacina Covaxin
Descrição: A pergunta cuja a resposta vale um bilhão de dólares: A quem 
interessa a compra da Covaxin superfaturada em 1.000%? Nas redes sociais, nesta 
terça-feira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/cpi-ouve-semana-que-vem-empresario-
sobre-suposta-corrupcao-na-compra-de-vacina-covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 09:05:48
Título: Validade fake de alimentos é a nova cloroquina, afirma advogada de 
defesa do consumidor
Descrição: Proposta de \flexibilizar\ prazo de validade dos alimentos foi feita 
pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no mesmo evento em que Paulo 
Guedes sugeriu dar sobras de comidas de restaurantes para os pobres
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/validade-fake-de-alimentos-
e-a-nova-cloroquina-afirma-advogada-de-defesa-do-consumidor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 02:04:07
Título: 500 velas para 500 mil mortos: o ato inter-religioso de SP em vídeo, 
assista
Descrição: \Essa é uma ação que clama e cobra por justiça. E esse luto é de um 
país inteiro\, diz Larissa Viana, uma das organizadoras do ato, confira como foi
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/500-velas-para-500-mil-mortos-o-ato-
inter-religioso-de-sp-em-video-assista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 00:18:20
Título: The Lancet: como os países ricos sabotaram a estratégia global de 
vacinação contra a Covid-19
Descrição: Países como EUA e Reino Unido preferiram fechar acordos bilaterais 
com as companhias farmacêuticas e garantir seu próprio estoque
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/the-lancet-como-os-
paises-ricos-sabotaram-a-estrategia-global-de-vacinacao-contra-a-covid-19/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Dossiê da Caritas Italiana: a questão refugiados palestinos e o conflito
na Terra Santa
Descrição: O documento se detém sobre as dramáticas condições de vida dos 
refugiados palestinos \vítimas das guerras na Terra Santa, vítimas das políticas
israelenses, vítimas das lacunas do direito internacional e ainda vítimas das 
nações nas quais são acolhidos como hóspedes indesejados\. Trata-se de uma 
situação - aponta a Caritas - que continua desestabilizando o Oriente Médio, que
infelizmente corre o risco de durar muito ainda devido à absoluta falta de 
vontade política de resolver suas causas
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-06/dossie-caritas-italiana-
refugiado-palestino-conflito-terra-santa.html
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 22:04:07
Título: Aos povos indígenas, o direito à terra! – Por José Guimarães
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Descrição: Por meio de um Projeto de Lei, deseja-se alterar a Constituição 
Federal. Onde já se viu isso? Não podemos aceitar que a CCJ continue a debater 
tal matéria. Põe-se em xeque a validade dos constituintes
Url :https://revistaforum.com.br/debates/aos-povos-indigenas-o-direito-terra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 21:18:53
Título: Delegado que comandou buscas contra Ricardo Salles perde função de 
chefia
Descrição: A operação Akuanduba, liderada por Franco Perazzoni, investiga se o 
ministro do Meio Ambiente atuou em favor de madeireiros que exportaram matéria-
prima ilegalmente
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/delegado-que-comandou-buscas-
contra-ricardo-salles-perde-funcao-de-chefia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 20:02:12
Título: Prefeito de Araraquara rebate mentiras da Jovem Pan: “politicagem e fake
news”
Descrição: A emissora veiculou matéria, na qual uma mulher afirma que uma 
conhecida teria comido o gato da vizinha, porque as medidas da prefeitura de 
combate à pandemia estariam causando fome na população
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/prefeito-de-araraquara-rebate-mentiras-
da-jovem-pan-politicagem-e-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 19:01:48
Título: CPI: Empresário ligado à Covaxin cancela depoimento na véspera e irrita 
senadores
Descrição: \Ele começou muito mal\, protestou Randolfe Rodrigues (Rede), vice-
presidente da comissão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-empresario-covaxin-cancela-
depoimento-senadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 18:25:36
Título: Bancos do DF não liberam lista para vacinação de trabalhadores e 
sindicato ameaça greve
Descrição: Entidade cobra de empresas o repasse imediato de dados que servem 
para criar a listagem prioritária para a vacinação de funcionários. Pelo acordo,
que foi quebrado, material precisa ser enviado à Secretaria de Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/banco-nao-libera-lista-vacinacao-
sindicato-greve/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 14:06:44
Título: Autoritário e descompensado, Bolsonaro ataca repórter da Globo e manda 
todo mundo calar a boca
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta o ataque de Jair Bolsonaro à
jornalista de uma  afiliada da TV Globo, a TV Vanguarda. Bolsonaro ainda utiliza
mais uma vez o relatório falso do TCU. Osmar Terra depõe na CPI e Arthur Lira, 
presidente da Câmara, trava o impeachment, entre outras notícias do dia.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/autoritario-e-descompensado-bolsonaro-
ataca-reporter-da-globo-e-manda-todo-mundo-calar-a-boca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 13:31:04
Título: Alberto Fernández revoga privatizações de empresas de energia e 
termelétricas de Macri
Descrição: O Decreto de Necessidade e Urgência (DNU) 389/2021 barra a alienação 
de patrimônios públicos estratégicos
Url :https://revistaforum.com.br/global/alberto-fernandez-revoga-privatizacoes-
de-empresas-de-energia-e-termeletricas-de-macri/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 13:21:32
Título: Irmão de Michelle Bolsonaro tem ascensão meteórica e ganha cargo de R$ 
13,5 mil no Senado
Descrição: Em 6 de junho de 2019, seis meses após a posse de Bolsonaro, o 
soldado foi nomeado como assessor técnico do Ministério da Defesa, com salário 
de R$ 5.685,55 mensais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/irmao-michelle-bolsonaro-
cargo-no-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-22 12:16:21
Título: Tico Santa Cruz: “Estão ameaçando a minha família de morte”
Descrição: O cantor usou as redes para tornar pública as ameaças e afirmou que 
dessa vez \é bastante grave\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/tico-ameaca-morte/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-23 07:45:51
Título: Como privatização da Eletrobras deve encarecer cerveja, carne e leite
Descrição: Medida aprovada no Congresso gera R$ 400 bilhões em custos aos 
consumidores, estima Fiesp.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57576828
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-23 00:00:00
Título: Para Mourão, maior erro do governo foi falta de orientação à população 
sobre a Covid-19
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mour&atilde,o (PRTB) afirmou nesta 
ter&ccedil,a-feira (22), em entrevista ao jornalista Roberto D&#39,&Aacute,vila 
(GloboNews), que o governo errou ao n&atilde,o realizar uma campanha de 
comunica&ccedil,&atilde,o firme para orientar a popula&ccedil,&atilde,o desde o 
início da pandemia da Covid-19.Leia mais (06/23/2021 - 02h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/para-mourao-maior-erro-do-governo-foi-falta-de-orientacao-a-
populacao-sobre-a-covid-19.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-22 00:00:00
Título: Magistrados defendem que Bolsonaro fique até inelegível caso espalhe 
fake news sobre o sistema eleitoral
Descrição: A iniciativa do corregedor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís
Felipe Salomão, de dar 15 dias para que Jair Bolsonaro apresente as provas que 
diz ter sobre uma suposta fraude no sistema eletrônico de votações de 2018 tem 
amplo apoio de ministros da corte eleitoral e do STF (Supremo Tribunal 
Federal).Leia mais (06/22/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/06/magistrados-defendem-que-bolsonaro-fique-ate-
inelegivel-caso-espalhe-fake-news-sobre-o-sistema-eleitoral.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-22 22:22:00
Título: Organizadores do Carnaval e do São João pedem auxílio emergencial para 
salvar empregos
Descrição: Autor da proposta lembra que grandes eventos culturais garantem a 
sobrevivência de trabalhadores e municípios
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/776068-organizadores-do-carnaval-e-do-
sao-joao-pedem-auxilio-emergencial-para-salvar-empregos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-23 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 23 de junho
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (23), marcada pelas declarações de Arthur Lira 
sobre planos do governo de racionamento \educativo\ de energia, pela captura de 
sites iranianos pelos EUA e pelos indultos aos independentistas catalães.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021062317689471-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-23-de-junho/
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