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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 19:21:57
Título: Brasil registra recorde de mais de 115 mil novos casos da covid em 
apenas 24 horas
Descrição: Média diária de novos contaminados é a maior da pandemia e total de 
óbitos é superior a 507 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/brasil-registra-recorde-de-mais-
de-115-mil-novos-casos-da-covid-em-apenas-24-horas

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-23 19:17:45
Título: Por 7 votos a 4, STF concluiu pela suspeição do ex-juiz Sergio Moro no 
caso tríplex
Descrição: O STF conclui que Sergio Moro é um juiz suspeito pelo placar de 7 
votos a 4 Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/por-7-votos-a-4-stf-concluiu-pela-
suspeicao-do-ex-juiz-sergio-moro-no-caso-triplex/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-23
Título: ‘Demorou. Todo mundo sabia que Moro não é imparcial’
Descrição: Ao confirmar a suspeição do ex-juiz Sergio Moro contra o ex-
presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, o Supremo Tribunal Federal 
recupera a dignidade do Direito, já que um magistrado suspeito contraria o que é
mais sagrado na área: a imparcialidade. A avaliação é de Lenio Streck, jurista, 
pós-doutor em Direito e professor de Direito Constitucional. “Então, Moro foi 
declarado hoje um herege, finalmente”, disse o especialista em contato com Carta
Capital.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/demorou-todo-mundo-sabia-que-
moro-nao-e-imparcial2/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 17:48:22
Título: Ricardo Salles está fora do Ministério do Meio Ambiente
Descrição: Novo chefe da pasta é ex-conselheiro de entidade ruralista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/ricardo-salles-esta-fora-do-
ministerio-do-meio-ambiente

Fonte: CNN.com - App International Edition
Data: 2021-06-24 04:04:30
Título: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, renuncia em meio a 
investigação de extração ilegal de madeira na Amazônia
Descrição:O controverso ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, 
anunciou na quarta-feira que estava deixando o cargo em meio a uma investigação 
sobre as acusações de que ele obstruiu uma investigação policial sobre extração 
ilegal de madeira.
Url :https://www.cnn.com/2021/06/24/americas/brazil-ricardo-salles-resigns-intl-
hnk/index.html

Fonte: Poder360
Título: STF autoriza PF a enviar celular de Salles para desbloqueio nos EUA
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes 
autorizou que a PF (Polícia Federal) utilize apoio técnico dos Estados Unidos 
para o desbloqueio do celular do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.O 
celular foi entregue por Salles aos investigadores em 7 de junho, 19 dias depois
de ser alvo de buscas e apreensões na Operação Akuanduba. 
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/stf-autoriza-pf-a-enviar-celular-de-
salles-para-desbloqueio-nos-eua/
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Fonte: Congresso em Foco
Título: Novo ministro do Meio Ambiente foi conselheiro de organização ruralista
Descrição: O decreto que exonerou Ricardo Salles do comando do Meio Ambiente já 
nomeou como ministro o então secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, 
Joaquim Álvaro Pereira Leite. Apoiado pelos ruralistas, assim como Salles, Leite
foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira (SRB) por 23 anos. Leite é 
conhecido no meio ruralista como um dos mais antigos [ ]The post Novo ministro 
do Meio Ambiente foi conselheiro de organização ruralista appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/meio-ambiente/novo-ministro-do-meio-
ambiente-foi-conselheiro-de-organizacao-ruralista/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 15:40:23
Título: Bolsonaro sabia de suposto esquema de fraude na compra da Covaxin, 
afirma deputado
Descrição: Luis Miranda (DEM-DF) afirmou que apresentou pessoalmente documentos 
a Bolsonaro que comprovam a fraude
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/bolsonaro-sabia-de-suposto-
esquema-de-fraude-na-compra-da-covaxin-afirma-deputado

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-24
Título: "Eu levei toda a documentação ao presidente", diz servidor que denunciou
corrupção no governo Bolsonaro
Descrição: Luis Ricardo Miranda, técnico do Ministério da Saúde, levou provas de
corrupção na Saúde a Jair Bolsonaro, mas nada foi feito para conter o 
superfaturamento na compra de vacinas
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/eu-levei-toda-a-documentacao-
ao-presidente-diz-servidor-que-denunciou-corrupcao-no-governo-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 19:49:04
Título: Bolsonaro manda PF investigar deputado que denunciou corrupção em compra
de vacina
Descrição: Ministro Onyx Lorenzoni convocou jornalistas para coletiva, mas não 
deixou ninguém fazer pergunta e atacou a imprensa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/bolsonaro-manda-pf-investigar-
deputado-que-denunciou-corrupcao-em-compra-de-vacina

Fonte: Congresso em Foco
Título: Renan ameaça pedir prisão do ministro Onyx por coação de testemunha
Descrição: O relator da CPI da Pandemia, senador Renan Calheiros (MDB-AL), 
afirmou que vai convocar o Secretário Geral da Presidência, ministro Onyx 
Lorenzoni, para depor na comissão.  De acordo com ele, o secretário agiu na 
tentativa de interferir na apuração da CPI e coagir uma testemunha. Calheiros  
falou em um pedido de prisão contra o ministro. [ ]The post Renan ameaça pedir 
prisão do ministro Onyx por coação de testemunha appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/renan-ameaca-pedir-prisao-
do-ministro-onyx-por-coacao-de-testemunha/

Fonte: MST
Data: 2021-06-23
Título: Lideranças políticas classificam como “covardia ” ação da PM contra 
indígenas no DF
Descrição: Após a Polícia Militar (PM) do Distrito Federal (DF) promover novo 
episódio de repressão contra os indígenas do acampamento “Levante pela Terra” em
Brasília, diversas lideranças políticas condenaram a ação e classificaram o uso 
da força policial como uma “covardia” contra os povos originários. 
Url : https://mst.org.br/2021/06/23/liderancas-politicas-classificam-como-
covardia-acao-da-pm-contra-indigenas-no-df/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 12:34:31
Título: Sob forte esquema policial, indígenas voltam a se mobilizar contra o PL 
490 
Descrição: Após dia de repressão contra manifestação pacífica, integrantes do 
Levante pela Terra prometem permanecer mobilizados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/sob-forte-esquema-policial-
indigenas-voltam-a-se-mobilizar-contra-o-pl-490

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-23 23:26:53
Título: “A guerra continua, perdemos uma batalha”, diz líder indígena sobre PL 
490
Descrição: Depois de 16 dias enfrentando pandemia, frio e violência policial 
para protestar contra “PL da morte”, indígenas retornam de Brasília sem serem 
ouvidos por deputados
Url :https://apublica.org/2021/06/a-guerra-continua-perdemos-uma-batalha-diz-
lider-indigena-sobre-pl-490/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Oposição e internet reagem a PL de mineração em terras indígenas
Descrição: Além dos protestos de indígenas que ocorreram nesta quarta-feira (23)
em Brasília, contra o PL 490/2007, deputados de oposição ao governo Bolsonaro 
também se manifestaram, nas redes sociais, em desfavor à proposta que altera o 
Estatuto do Índio, permitindo demarcação de terras indígenas e autorizando 
atividade extrativa dentro das reservas destinadas às populações originárias. 
Influenciadores digitais, [ ]The post Oposição e internet reagem a PL de 
mineração em terras indígenas appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/oposicao-e-internet-reagem-
a-pl-de-mineracao-em-terras-indigenas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-23 19:57:42
Título: CPI da Covid aprova sessão reservada com Witzel e convoca assessor que 
denunciou irregularidades na compra da Covaxin
Descrição: A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira (23) uma série de 
requerimentos de convocação, entre eles diligência para ouvir em sessão 
reservada o ex-governador do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/cpi-da-covid-aprova-sessao-
reservada-com-witzel-e-convoca-assessor-que-denunciou-irregularidades-na-compra-
da-covaxin/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 23:41:36
Título: Estudo do Dieese, a pedido da Fenae, mostra que mortes de bancários da 
Caixa mais que triplicaram
Descrição: Percentual de crescimento de óbitos entre empregados do banco público
é de 254% quando comparados os primeiros quadrimestres de 2020 e 2021. Aumento é
70% maior que o índice de mortes no universo bancário
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/estudo-dieese-fenae-mostra-mortes-
bancarios-caixa-mais-triplicaram/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 20:44:53
Título: Filipe Martins, assessor de Bolsonaro, vira réu por racismo após gesto 
supremacista
Descrição: Discípulo de Olavo de Carvalho foi denunciado no último dia 8 pelo 
MPF, Justiça acatou a acusação nesta terça-feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/filipe-martins-assessor-de-
bolsonaro-vira-reu-por-racismo-apos-gesto-supremacista

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 15:24:35
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Título: Na ONU, 184 países votaram contra o bloqueio imposto pelos EUA à Cuba
Descrição: Em 29ª votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, maioria dos 
países condena embargo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/na-onu-184-paises-votaram-
contra-o-bloqueio-imposto-pelos-eua-a-cuba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 17:03:10
Título: O que concluir sobre a suspensão de parte das sanções dos EUA contra a 
Venezuela
Descrição: Para analistas, administração Biden busca renovar sua imagem a nível 
internacional, mas não abandona estratégia golpista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/o-que-concluir-sobre-a-
suspensao-de-parte-das-sancoes-dos-eua-contra-a-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 13:52:01
Título: Após bombardeios em Gaza, situação alimentar de trabalhadores rurais é 
agravada
Descrição: Mais de 260 pessoas morreram recentemente na região, local é alvo de 
mísseis há 11 dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/apos-bombardeios-em-gaza-
situacao-alimentar-de-trabalhadores-rurais-e-agravada

Fonte: MST
Data: 2021-06-23
Título: LGBTs Sem Terra ressaltam importância do mês de junho e luta pela 
diversidade
Descrição: As LGBTs do Coletivo Sem Terra também apontam avanços nos debates de 
gênero e cobraram justiça para o assassinato de camponês no Paraná
Url : https://mst.org.br/2021/06/23/lgbts-sem-terra-ressaltam-importancia-do-
mes-de-junho-e-luta-pela-diversidade/

Fonte: MST
Data: 2021-06-23
Título: Agrotóxicos proibidos em diversos países viajam o mundo em produtos 
brasileiros
Descrição: A política de liberação desenfreada de agrotóxicos pode estar 
tornando o Brasil um grande distribuidor de venenos agrícolas pelo planeta por 
meio dos produtos exportados. Recentemente, um estudo alemão do Greenpeace 
apontou que substâncias proibidas pela União Europeia (UE) estão presentes em 
frutas cultivadas no Brasil que entram no bloco.
Url : https://mst.org.br/2021/06/23/agrotoxicos-proibidos-em-diversos-paises-
viajam-o-mundo-em-produtos-brasileiros/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 12:46:32
Título: Beyoncé homenageia Elza Soares: “Influência da música negra no mundo”
Descrição: Com mais de 30 discos lançados e ainda na ativa, a cantora brasileira
completa 91 anos nesta quarta
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/beyonce-elza-soares/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 13:33:44
Título: Caso Rodrigo Pilha expõe torturas e agressões em cadeia de Brasília
Descrição: “Presenciei e ainda presencio as mesmas práticas em relação a outros 
apenados, e muitas das vezes, de maneira gratuita ou por mero sadismo das 
autoridades que as praticam”, denuncia ativista em carta
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/caso-rodrigo-pilha-expoe-torturas-e-
agressoes-em-cadeia-de-brasilia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 11:54:10
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Título: No PR, crescem óbitos de professores por covid e sindicato critica aulas
presenciais
Descrição: Desde o início da pandemia, já são cerca de 200 mortes por covid de 
profissionais de educação da rede pública do Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/no-pr-crescem-obitos-de-
professores-por-covid-e-sindicato-critica-aulas-presenciais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-23 11:27:41
Título: Negligência contra pessoa idosa é a violação com maior casos de 
denúncias
Descrição: Violações contra população idosa representa 30% do total de denúncias
recebidas por levantamento do Disque 100
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/23/negligencia-contra-pessoa-idosa-
e-a-violacao-com-maior-casos-de-denuncias
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-23 14:43:41
Título: Requião publica vídeo defendendo a inocência de Lula, confira
Descrição: Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná, publicou vídeo 
nesta quarta-feira (23/6) defendendo o ex-presidente Lula das perseguições 
políticas da Lava Jato. Não falo de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/requiao-publica-video-defendendo-a-
inocencia-de-lula-confira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-23 12:01:23
Título: Deputado petista protocola na Câmara requerimento de urgência para 
projeto de lei que muda regra do impeachment
Descrição: O deputado federal Henrique Fontana (PT-RS) protocolou, nesta terça-
feira (22), requerimento de urgência para o projeto de lei (PL 1.816/21), de sua
autoria, que pretende 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/deputado-petista-protocola-na-
camara-requerimento-de-urgencia-para-projeto-de-lei-que-muda-regra-do-
impeachment/
 
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: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 02:02:55
Título: Após STF confirmar suspeição de Moro, Lula relembra ‘momentos difíceis’ 
nos 580 dias de prisão
Descrição: \Tem muita coisa na minha vida que só pode ter o dedo de Deus (...) 
Hoje a verdade venceu\, disse o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-stf-confirmar-suspeicao-de-moro-
lula-relembra-momentos-dificeis-nos-580-dias-de-prisao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 23:10:59
Título: Bolsonaro teria exonerado Salles com medo de novas denúncias bombásticas
Descrição: Outras provas contra o agora ex-ministro teriam sido encaminhadas ao 
STF, o que fez com que o presidente temesse ser “contaminado” por elas, segundo 
Veja
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/bolsonaro-teria-exonerado-salles-
com-medo-de-novas-denuncias-bombasticas/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-06-23 18:40:03
Título: Padilha pede ao TCU apuração sobre suspeita de corrupção na compra da 
Covaxin
Descrição: A CPI do Genocídio já entrou em contato com a Polícia Federal, com o 
objetivo de descobrir se Bolsonaro repassou ao órgão o alerta de que havia 
suspeita de corrupção no contrato
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/padilha-pede-ao-tcu-apuracao-sobre-
suspeita-de-corrupcao-na-compra-da-covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 16:21:57
Título: “Ou faz lockdown ou aumenta as vagas do cemitério”, diz prefeito de 
Araraquara
Descrição: Edinho Silva também comentou que é triste ver Osmar Terra, que é 
médico e já foi defensor do SUS, acabar no negacionismo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/araraquara-edinho-lockdown/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 16:13:04
Título: Deputado mostra provas de que avisou Bolsonaro sobre escândalo da 
Covaxin
Descrição: Mensagens de WhatsApp foram disponibilizadas ao metrópoles. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-mostra-provas-de-que-avisou-
bolsonaro-sobre-escandalo-da-covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 14:51:47
Título: Bia Kicis impede deputada Joênia Wapichana de falar após ataque a 
indígenas, veja vídeo
Descrição: Os povos originários lutam contra a aprovação do PL 490, que institui
o Marco Temporal e pode resultar na perda de territórios demarcados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/indigena-wapichana-kicis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 11:33:13
Título: Governo Bolsonaro entra no radar da ONU por ameaças à democracia
Descrição: A organização enviou alerta ao governo sobre PL que tramita no 
Congresso e que, sob a justificativa de “combate ao terrorismo”, infringe 
acordos internacionais sobre as liberdades individuais e de associação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-democracia-onu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 10:53:35
Título: “Bolsonarismo se apoia numa espécie de delírio coletivo”, diz ex-diretor
de comunicação de Mandetta
Descrição: Autor do livro Guerra à Saúde, Ugo Braga revelou ao Fórum Café que as
primeiras estimativas do Ministério da Saúde calculavam em 390 mil os mortos na 
pandemia caso nada fosse feito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonarismo-de-delirio-coletivo-ex-
diretor-de-mandetta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-23 10:01:31
Título: Lula já venceu 14 das 17 denúncias contra ele
Descrição: Narrativa de corrupção que tentaram envolver o ex-presidente se 
dissolve a cada vitória, nesta quarta-feira ele deverá ganhar mais uma no 
julgamento da suspeição de Moro no STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-ja-venceu-14-das-17-denuncias-
contra-ele/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-23 11:00:55
Título: Presidente da UBES: ‘Com a covid, maioria dos alunos da rede pública 
perdeu contato com educação’
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Descrição: Líder da maior entidade estudantil da América Latina relata luta para
garantir internet às aulas remotas de 18 milhões de jovens.The post Presidente 
da UBES: ‘Com a covid, maioria dos alunos da rede pública perdeu contato com 
educação’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/23/presidente-ubes-covid-maioria-alunos-
rede-publica-educacao/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-24 05:00:27
Título: Caso Lázaro: força-tarefa entra na terceira semana de buscas sem saber 
paradeiro de serial killer
Descrição: RIO — As buscas por Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos, entram na 
terceira semana, em Goiás, sem que a força-tarefa criada para a captura saiba do
seu paradeiro. Nesta quarta-feira (23), as equipes de busca passaram a 
considerar a possibilidade de o serial killer estar fora de Cocalzinho de Goiás,
onde os agentes estão concentrados. O comando da operação informou que trabalha 
em um raio de 10 km. Mas ontem passou a utilizar um aplicativo que recebe 
denúncias dentro de um raio de 100 km.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/caso-lazaro-forca-tarefa-entra-na-terceira-
semana-de-buscas-sem-saber-paradeiro-de-serial-killer-25074210
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-24 05:00:53
Título: A compra da Covaxin investigada e a reação do Planalto
Descrição: Em entrevista ao GLOBO, o servidor do Ministério da Saúde Luis 
Ricardo Fernandes Miranda contou ter sofrido pressão constante para acelerar o 
processo de importação da vacina indiana Covaxin, em circunstâncias que ele 
mesmo considerou suspeitas. Tanto que fez declarações no mesmo sentido em 
depoimento ao Ministério Público Federal (MPF), em um procedimento que investiga
supostas irregularidades na contratação de 20 milhões de doses do imunizante. A 
compra, que totaliza R$ 1,6 bilhão, tem o valor mais alto por dose entre todos 
as vacinas negociadas pelo Brasil contra a Covid-19. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/a-compra-da-covaxin-investigada-a-reacao-
do-planalto-25074265
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-24 06:00:52
Título: Grávidas morrem mais por Covid-19, mas vacinação segue lenta
Descrição: SÃO PAULO — Desde o começo da pandemia, 11.390 gestantes tiveram 
diagnóstico de Covid-19 no Brasil e 950 morreram, ou 8,3%, segundo dados do 
Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19. A situação ficou ainda mais grave 
este ano: em 2021, dos 5.943 casos entre grávidas, 667 morreram, ou seja, 11,2%.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/gravidas-morrem-mais-por-covid-19-
mas-vacinacao-segue-lenta-25073833
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-24 08:41:48
Título: Famílias de vítimas da covid-19 processam Bolsonaro por conduta na 
pandemia
Descrição: Associação protocolou representação contra presidente na 
Procuradoria-Geral da República (PGR). Documento aponta que Bolsonaro cometeu 
diversas irregularidades no combate à crise sanitária.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57575497
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-23 00:00:00
Título: Salles enviou decreto de sua exoneração para o STF logo após a 
oficialização
Descrição: Logo após sua demissão, Ricardo Salles encaminhou por meio de seus 
advogados ao STF o decreto assinado por Bolsonaro com sua exoneração. A 
comunicação foi vista como uma forma de evitar qualquer medida contra o agora 
ex-ministro no inquérito relatado por Alexandre de Moraes e que deu origem à 
operação Akuanduba.Leia mais (06/23/2021 - 23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/salles-enviou-decreto-de-sua-exoneracao-para-o-stf-
logo-apos-a-oficializacao.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-23 23:14:00
Título: Votação de projeto sobre terras indígenas pela CCJ divide opiniões no 
Plenário
Descrição: Para a oposição, trata-se de um texto inconstitucional, mas alguns 
deputados defenderam a exploração financeira das reservas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/776849-votacao-de-projeto-sobre-terras-
indigenas-pela-ccj-divide-opinioes-no-plenario/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-23 22:46:00
Título: Comissão discute fechamento de agências do Banco do Brasil no RN
Descrição: Debate ocorrerá no município potiguar de Parnamirim
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/776767-comissao-discute-fechamento-de-
agencias-do-banco-do-brasil-no-rn/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-24 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 24 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (24), marcada pela nomeação do novo ministro do 
Meio Ambiente do Brasil, pela primeira sentença no caso da invasão do Capitólio 
e pelo protesto japonês devido às manobras militares russas ao sul das Ilhas 
Curilas.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021062417694020-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-24-de-junho/
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