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Fonte: New York Times 
Data: 2021-06-24 21:32:20
Título: Brasil passa de 500.000 mortes covid, uma tragédia sem nenhum sinal de 
cessação
Descrição: Com 2,7% da população mundial, o Brasil sofreu 13% das fatalidades da
Covid-19 e a pandemia não está diminuindo.
Url :https://www.nytimes.com/2021/06/24/world/americas/brazil-500000-covid-
deaths.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 20:55:23
Título: Obsessão: Bolsonaro arranca máscara do rosto de menino de colo no RN, 
veja vídeo
Descrição: Na mesma visita ao estado, Bolsonaro mandou uma menina de 10 anos 
abaixar a máscara e voltou a cometer infrações sanitárias, parte da população 
local protesta contra o presidente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-arranca-mascara-menino-de-
colo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-24 13:47:28
Título: Preços exorbitantes, atravessadores, traição e revolta: entenda a crise 
da Covaxin
Descrição: Documentos mostram suposto esquema de corrupção dentro do governo na 
compra de imunizantes indianos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/24/precos-exorbitantes-
atravessadores-traicao-e-revolta-entenda-a-crise-da-covaxin

Fonte: O Bastidor
Data: 2021-06-24
Título: Caso Covaxin: offshore é controlada por empresa de vacina de gado
Descrição: A Madison Biotech, indicada pela Precisa Medicamentos para receber do
Ministério da Saúde US$ 45 milhões do contrato da Covaxin, é controlada por uma 
empresa indiana especializada em vacinas de gado, revelam registros do governo 
de Cingapura obtidos pelo Bastidor. Cingapura é um paraíso fiscal.
Url : https://obastidor.com.br/investigacao/caso-covaxin-offshore-e-controlada-
por-empresa-de-vacina-de-gado-1117

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 19:13:53
Título: Anistia Internacional responsabiliza governo Bolsonaro por um quarto das
mortes por Covid-19
Descrição: Na CPI, cientistas apontam erros na condução da pandemia pelo governo
Bolsonaro que poderiam ter evitado cifra de 500 mil mortos. Renan Calheiros 
ameaça prender Onyx Lorenzoni por tentar intimidar deputado que denunciou 
corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. 
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/anistia-internacional-responsabiliza-
governo-bolsonaro-por-um-quarto-das-mortes-por-covid-19/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-24 15:38:23
Título: ONU foca em Brasil ao lançar relatório refutando onda ultraconservadora
Descrição: Segundo a ONU, os governos de extrema direita não respeitam os 
direitos humanos e principalmente as questões de gênero, promovendo \violações 
que implicam em tortura e maus-tratos\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021062417696321-onu-foca-em-brasil-ao-
lancar-relatorio-refutando-onda-ultraconservadora/

Fonte: Poder360
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Título: Justiça condena governo por falas de Bolsonaro contra mulheres
Descrição: A Justiça Federal ordenou que a União pague R$ 5 milhões de 
indenização por falas consideradas machistas feitas por integrantes do governo 
federal –entre eles o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Paulo Guedes 
(Economia) e Damares Alves (da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos). A 
decisão ainda impõe que R$ 10 milhões devem ser destinados para campanhas 
publicitárias sobre direitos das mulheres.
Url :https://www.poder360.com.br/justica/justica-condena-governo-por-falas-de-
bolsonaro-contra-mulheres/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-24 16:35:13
Título: Ex-presidente da UDR é condenado a 14 anos de prisão por morte de sem-
terra
Descrição: Marcos Prochet foi condenado pela terceira vez, em júri popular que 
terminou nesta quinta (24), crime ocorreu em 1998
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/24/ex-presidente-da-udr-e-
condenado-a-14-anos-de-prisao-por-morte-de-sem-terra

Fonte: MST
Data: 2021-06-24
Título: Por que ocupamos as terras da usina Cambahyba?
Descrição: Nesta quinta-feira (24/6), 300 famílias do MST ocupam uma das 
fazendas que pertence ao Complexo Cambahyba, após esta ser oficialmente 
desapropriada para fins de Reforma Agrária pela Justiça. A história da Usina 
Cambahyba é a expressão da formação da grande propriedade e da exploração da 
força de trabalho e do meio ambiente no Brasil. É uma história de violência 
marcada pela resistência dos trabalhadores e trabalhadoras.
Há mais de 20 anos, o MST luta pela desapropriação do Complexo Cambahyba em 
Campos (RJ), que desde 1998, através de decreto presidencial, foi considerada 
improdutiva por não cumprir sua função social. ..Por isso, ocupamos a Cambahyba!
Ocupamos pela memória daqueles que foram silenciados e desaparecidos pela 
desumanidade do poder. Daqueles que foram torturados, assassinados na ditadura 
empresarial-militar e tiveram a conivência da Cia Usina Cambahyba, permitindo 
que seus fornos fossem utilizados para incinerar 12 corpos de presos políticos e
opositores do regime. Dentre eles, Luís Maranhão, Fernando Santa Cruz e Ana Rosa
Kucinski.
Url : https://mst.org.br/2021/06/24/por-que-ocupamos-as-terras-da-usina-
cambahyba/

Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Brasil: em Ribeirão Preto, agronegócio ainda rola para Jair Bolsonaro
Descrição: A maior região açucareira do mundo, no Estado de São Paulo, acolhe as
medidas do presidente brasileiro: desmantelamento de órgãos de proteção 
ambiental, aprovação de novos agrotóxicos, créditos massivos ou flexibilização 
das condições de porte de arma de fogo para defender a propriedade privada 
contra os camponeses sem terra ...
Url :https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/25/bresil-a-ribeirao-preto-
l-agronegoce-roule-toujours-pour-jair-bolsonaro_6085602_3234.html

Fonte: CUT
Data: 2021-06-24
Título: Cerco a Bolsonaro se fecha com denúncias de corrupção na compra da vacina
Descrição: O cerco se fechou e o presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL) ficou 
totalmente acuado com as denúncias de superfaturamento na compra da vacina 
indiana Covaxin, que estão sendo investigadas pelo Ministério Público e pela 
Comissão Parlamentar de Inquéirto (CPI da Covid) do Senado. A CPI, que apurava a
negligência do governo no combate a pandemia do novo coronavírus, especialmente 
o fato de que o governo ignorou mais de 100 ofertas da vacina da Pfizer, e agora
segue a rota do dinheiro.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cerco-a-bolsonaro-se-fecha-com-denuncias-
de-corrupcao-na-compra-da-vacina-2f07

Fonte: Português – Agência Pública
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Data: 2021-06-24 16:17:54
Título: Ministério da Saúde pediu a Exército envio de cloroquina para todo o 
Brasil com emergência
Descrição: Documentos obtidos pela Pública comprovam que Saúde e Exército 
combinaram distribuição de 2,5 milhões de comprimidos pelo país nas gestões de 
Mandetta, Teich e Pazuello
Url :https://apublica.org/2021/06/ministerio-da-saude-pediu-a-exercito-envio-de-
cloroquina-para-todo-o-brasil-com-emergencia/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-24 16:07:41
Título: Covaxin é alvo de desconfiança na própria Índia por uso sem concluir 
testes
Descrição: Vacina fabricada pela indiana Bharat Biotech começou a ser usada na 
população da Índia em janeiro, mas até hoje empresa não apresentou oficialmente 
os resultados da fase final de testes, necessária para fixar percentual de 
eficácia e segurança.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57601037
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 00:56:36
Título: EXCLUSIVO: Itamaraty avançou em compra volumosa de cloroquina da Índia 
no dia da demissão de Mandetta
Descrição: Documentos mostram que a Embaixada do Brasil na Índia foi utilizada 
pelo governo para realizar a compra - que terminou sem ser concretizada - entre 
abril e outubro de 2020
Url :https://revistaforum.com.br/politica/itamaraty-cloroquina-india-demissao-
mandetta/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Randolfe pede quebra de sigilo bancário da Bharat Biotech
Descrição: O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
protocolou dois novos requerimentos na CPI nesta quinta-feira (24).  O senador 
solicita a quebra de sigilo fiscal da Bharat Biotech e quer ouvir a Anvisa sobre
a visita técnica realizada na fábrica da farmacêutica. “Causa espanto para todos
nós, presidente, que o Governo tenha se antecipado nos [ ]The post Randolfe pede
quebra de sigilo bancário da Bharat Biotech appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/cpi-da-covid/randolfe-pede-
quebra-de-sigilo-bancario-da-bharat-biotech/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-24 19:14:18
Título: Moro é declarado suspeito em ações do sítio de Atibaia e Instituto, atos
são anulados
Descrição: Processos contêm \marcantes atuações parciais e ilegítimas do ex-juiz
Sergio Fernando Moro\, aponta decisão do STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/24/moro-e-declarado-suspeito-em-
acoes-do-sitio-de-atibaia-e-instituto-atos-sao-anulados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-24 16:53:21
Título: Oposição vai protocolar \superpedido\ de impeachment de Bolsonaro em 30 
de junho
Descrição: Documento tem apoio de ex-aliados do presidente e aponta supostos 
crimes de responsabilidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/24/oposicao-vai-protocolar-
superpedido-de-impeachment-de-bolsonaro-em-30-de-junho

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-24 19:59:30
Título: Aprovação de Bolsonaro despenca para 23% enquanto reprovação sobe para 
50%
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Descrição: O presidente Jair Bolsonaro despencou para 23% na aprovação, segundo 
pesquisa Ipec divulgada nesta quinta-feira (24/6). Ele tinha 28% em fevereiro em
levantamento realizado pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/aprovacao-de-bolsonaro-despenca-
para-23-enquanto-reprovacao-sobe-para-50/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-24 15:46:35
Título: Bolsonaro mandou editar decreto para permitir que militares da ativa 
atuem no governo sem restrições
Descrição: Texto também autoriza que membros do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica não tenham que passar para a reserva após dois anos em cargo civil, 
modificando assim o Estatuto dos Militares.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021062417697110-bolsonaro-mandou-editar-
decreto-para-permitir-que-militares-da-ativa-atuem-no-governo-sem/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-24 15:28:05
Título: Governo negocia vacina da Moderna com mesma empresa que superfaturou 
Covaxin
Descrição: Dono da Precisa representa norte-americanos mesmo após Bolsonaro ter 
sido alertado de ilegalidades da empresa brasileira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/24/sob-queiroga-saude-negocia-
vacina-da-moderna-com-empresa-que-superfaturou-covaxin

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 17:25:31
Título: Trabalhadores fazem “L” de Lula ao tirar foto com Bolsonaro
Descrição: Cena se deu em Rio Grande do Norte, onde o presidente está de 
passagem para visitar obras
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-bolsonaro-trabalhadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 16:17:12
Título: Gilberto Gil participa de ato contra racismo e censura na Fundação 
Palmares
Descrição: Evento virtual organizado por várias organizações da sociedade civil 
acontece nesta quinta-feira, a partir das 18h, serão apresentados ainda vídeos 
de Lula e FHC
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/gilberto-gil-participa-de-ato-contra-
racismo-e-censura-na-fundacao-palmares/

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-06-25
Título: Moçambique celebra hoje 46 anos de independência
Descrição: O Presidente da República, Filipe Nyusi, já depositou a coroa de 
flores em homenagem na Praça do Heróis Moçambicanos, na cidade de Maputo, pela 
celebração dos 46 anos da Independência Nacional, que hoje se comemora em todo 
país. Neste momento, o Chefe do Estado dirige a cerimónia de condecoração de 
Heróis Nacionais.
Devido às restrições impostas pelo novo coronavírus, a cerimónia conta com um 
número reduzido de participantes. No quadro das comemorações da data, o 
Presidente da Frelimo, Jacinto Nyusi, vai reinaugurar ainda hoje a sede nacional
desta formação política e proceder ao lançamento das festividades dos 60 anos da
sua fundação, que se celebram a 25 de Setembro de 2022.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/102614-mocambique-
celebra-hoje-46-anos-de-independencia

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-24 20:50:52
Título: Juiz “ladrão” apitou Brasil x Colômbia, dizem jornais argentinos
Descrição: Não, não foi Sergio Moro que apitou o jogo Brasil x Colômbia pela 
Copa América. A disputa ocorreu nesta quarta, mas a polêmica invadiu esta 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/juiz-ladrao-apitou-brasil-x-
colombia-dizem-jornais-argentinos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-24 19:39:13
Título: CPI ouve nesta sexta denúncia dos irmãos Miranda sobre corrupção na 
compra da Covaxin
Descrição: A CPI da Covid ouvirá nesta sexta-feira (25/6), às 14h, os 
depoimentos de Luis Ricardo Fernandes Miranda, servidor do Ministério da Saúde, 
e de seu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/cpi-ouve-nesta-sexta-denuncia-dos-
irmaos-miranda-sobre-corrupcao-na-compra-da-covaxin/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-24 18:32:31
Título: Bolsonaro visita obra no interior do RN e trabalhadores fazem “L” de 
Lula em foto com presidente
Descrição: Durante passagem por Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte, 
para liberação de R$ 38 milhões necessários para conclusão da Barragem de 
Oiticica, que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/bolsonaro-visita-obra-no-interior-
do-rn-e-trabalhadores-fazem-l-de-lula-em-foto-com-presidente/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-24 18:12:56
Título: À CPI, deputado Luís Miranda pede a prisão de Onyx Lorenzoni
Descrição: O deputado Luis Miranda (DEM-DF), em ofício à CPI da Covid, pediu 
nesta quinta-feira (24/6) a prisão do ministro Onyx Lorenzoni e de Élcio Franco,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/a-cpi-deputado-luis-mirando-pede-a-
prisao-de-onyx-lorenzoni/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-24 17:28:25
Título: Concurso no Banco do Brasil vira “bala de prata” para desempregados
Descrição: O Brasil ganhou o status no governo de Jair Bolsonaro de país do 
desemprego. Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), somos a nação
com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/concurso-no-banco-do-brasil-vira-
bala-de-prata-para-desempregados/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-24 17:00:35
Título: ‘Pandemia provocou 305 mil mortes acima do esperado’, diz Jurema Werneck
na CPI da Covid
Descrição: A médica Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional 
Brasil e representante do Movimento Alerta, disse hoje (24/6) na CPI da Covid 
que a pandemia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/pandemia-provocou-305-mil-mortes-
acima-do-esperado-diz-jurema-werneck-na-cpi-da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 01:27:00
Título: UNE fará escracho em loja acusada de lucrar com morte de Kathlen Romeu
Descrição: \A desumanização que as empresas fazem com a vida das mulheres, em 
especial das mulheres pretas é revoltante\, disse Regina Brunet, 1ª vice-
presidente da UNE, sobre a Farm
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/une-escracho-loja-farm-kathlen-
romeu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 00:44:29
Título: Jornal Nacional mostra Bolsonaro removendo máscara de criança
Descrição: O telejornal encerrou a edição com uma crítica do vice-presidente da 
CPI do Genocídio, Randolfe Rodrigues, ao presidente
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Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-bolsonaro-mascara-
crianca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 23:38:23
Título: Mais médicos para salvar mais vidas – Por Alexandre Padilha
Descrição: É crucial que num momento como esse não percamos nenhum médico. A 
cada médico que falta em uma equipe do programa Estratégia Saúde da Família, são
vidas a menos que poderiam estar sendo salvas
Url :https://revistaforum.com.br/rede/mais-medicos-para-salvar-mais-vidas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 22:00:00
Título: Edinho Silva, prefeito de Araraquara, enfrenta a COVID-19, as fake news 
e a ofensiva dos negacionistas bolsonaristas
Descrição: O convidado do Fórum Sindical desta quinta-feira (24/06) é o prefeito
de Araraquara, Edinho Silva (PT).No Brasil somamos mais de 500 mil famílias 
enlutadas, e muitos prefeitos e governadores têm um trabalho a mais que o 
enfrentamento da COVID-19. Eles precisam enfrentar uma verdadeira guerra contra 
as fake news, veiculadas também na grande mídia, os [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/edinho-silva-prefeito-de-araraquara-
enfrenta-a-covid-19-as-fake-news-e-a-ofensiva-dos-negacionistas-bolsonaristas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 21:55:16
Título: Humilhado: ministério apaga foto de Bolsonaro com operários que fazem 
“L” de Lula
Descrição: Parte da população do RN protesta contra a passagem do presidente 
pelo estado
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/humilhado-ministerio-apaga-foto-
de-bolsonaro-com-operarios-que-fazem-l-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 21:54:54
Título: A Justiça Militar seria isenta? – Por Cid Benjamin
Descrição: Seria possível esperar isenção de tribunais militares no julgamento 
de opositores de Bolsonaro ou de algum de seus amigos?
Url :https://revistaforum.com.br/debates/justica-militar-seria-isenta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 20:15:49
Título: VÍDEO: Incêndio destrói casa de medicina indígena, cacique aponta crime
Descrição: O fogo consumiu também a biblioteca e a secretaria da escola na 
aldeia Xakriabá, em São João das Missões, Norte de Minas Gerais
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/video-incendio-destroi-casa-de-
medicina-indigena-cacique-aponta-crime/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 20:00:27
Título: A violência contra a mulher como crime de tortura – Por Solange Massari
Descrição: Sabemos que nenhuma mulher é morta antes de sofrer tortura 
psicológica. Aliás, na relação de opressão, a morte de uma mulher simplesmente 
por ser mulher não é a primeira etapa de um feminicídio
Url :https://revistaforum.com.br/debates/violencia-contra-mulher-como-crime-
tortura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 19:31:49
Título: Banda Titãs pede fim da “destruição” no país e “Fora Bolsonaro”
Descrição: “Nos posicionamos com a maioria de brasileiros que desejam o fim 
imediato de tanta incompetência, descaso e desumanidade”, diz postagem do grupo
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/banda-titas-pede-fim-da-
destruicao-no-pais-e-fora-bolsonaro/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 18:38:45
Título: CPI: Ao comentar ataques, Jurema Werneck diz que “não haverá 
silenciamento” e cita Marielle
Descrição: Pedro Hallal destacou que foi diretamente atacado por Bolsonaro e 
lembrou que sua esposa chegou a ter o carro perseguido
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-jurema-werneck-silenciamento-
marielle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 16:53:01
Título: Governo federal sabia que negros e indígenas seriam mais atingidos pela 
Covid
Descrição: Levantamento feito pelo médico Pedro Hallal e apresentado ao Palácio 
do Planalto, mostra que as populações indígenas e negras tinham o dobro de risco
de serem infectadas pelo coronavírus quando comparadas com as pessoas brancas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/indigenas-negros-covid-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 14:33:26
Título: Diretor de Bacurau vai compor júri do Festival de Cannes
Descrição: O cineasta Kleber Mendonça usou as redes sociais para divulgar a 
escolha de seu nome
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/bacurau-cannes-kleber/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 09:53:22
Título: Marta Suplicy exonera Soninha Francine por liberar R$ 75 mil para 
motociata de Bolsonaro
Descrição: Marta afirmou que após a repercussão do caso procurou Soninha, que 
admitiu ter lido o despacho sem ler
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marta-suplicy-exonera-soninha-
francine-por-liberar-r-75-mil-para-motociata-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-24 01:14:51
Título: Filipe Martins, assessor especial de Bolsonaro, vira réu por gesto 
racista no Senado
Descrição: O MPF alegou que o olavista atuou “com vontade livre e consciente, 
praticou, induziu e incitou a discriminação e o preconceito de raça, cor e 
etnia\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filipe-martins-assessor-especial-de-
bolsonaro-vira-reu-por-gesto-racista-no-senado/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-24 21:20:47
Título: Peru: seguindo cartilha da extrema direita, candidata derrotada Keiko 
Fujimori tenta anular eleição
Descrição: Se o Brasil decidir pelo voto impresso auditável,  pode enfrentar a 
mesma indefinição que acontece no país hermano.The post Peru: seguindo cartilha 
da extrema direita, candidata derrotada Keiko Fujimori tenta anular eleição 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/24/peru-keiko-fujimori-anular-eleicoes/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-24 20:51:46
Título: Os fabricantes de vacinas da Índia são oportunistas da pandemia, não 
humanitários
Descrição: A abordagem do governo indiano para a distribuição de vacinas 
privilegia o lucro sobre as vidas.The post Os fabricantes de vacinas da Índia 
são oportunistas da pandemia, não humanitários appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/24/fabricantes-vacinas-india-oportunistas/
 
Fonte: The Intercept
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Data: 2021-06-24 16:33:50
Título: Embaixador brasileiro na Índia avisou governo Bolsonaro que Covaxin teve
'processo opaco' de autorização
Descrição: Telegrama diplomático foi enviado dois meses antes do governo 
brasileiro comprar 20 milhões de doses da vacina.The post Embaixador brasileiro 
na Índia avisou governo Bolsonaro que Covaxin teve &#8216,processo opaco&#8217, 
de autorização appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/24/embaixador-india-avisou-governo-
bolsonaro-covaxin/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-25 04:30:41
Título: Governo espera menos pressão com saída de Ricardo Salles
Descrição: BRASÍLIA - Um dia após Ricardo Salles deixar o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA)acossado por dois processos criminais em curso no Supremo Tribunal
federal (STF), o governo agora espera que as cobranças sobre a pasta baixem de 
temperatura. A estratégia é bater na tecla de que o novo ministro, Joaquim 
Alvaro Leite, possui perfil técnico, sem o temperamento considerado beligerante 
de seu antecessor. E que ele chega para abrir canais de diálogo e arejar a 
pasta, pressionada por todos os lados na era Salles. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/meio-ambiente/governo-espera-menos-
pressao-com-saida-de-ricardo-salles-25076189
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-24 21:14:05
Título: Covid: se ritmo de vacinação não mudar, Brasil pode ter 211 mil novas 
mortes até fim do ano, diz estudo
Descrição: Em contrapartida, se país quadruplicar taxa diária de imunização, 
cerca de 50 mil vidas seriam salvas, segundo cálculos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57599149
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-24 14:14:29
Título: Congresso decide extinguir a Amazônia
Descrição: No dia em que o antiministro Ricardo Salles deixou o Governo 
Bolsonaro, foi desfechado o mais terrível ataque à maior floresta tropical do 
mundo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-24/congresso-decide-extinguir-a-
amazonia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-24 11:24:48
Título: Onde e quando ver a última superlua do ano
Descrição: Às vezes, para esquecer os problemas, é bom olhar para o céu noturno 
e se assombrar com as maravilhas que ele nos proporciona. Como uma grande “Lua 
de Morango”
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-06-24/onde-e-quando-ver-a-ultima-
superlua-do-ano.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-24 00:00:00
Título: Empresário disse a embaixador que emenda de líder do governo destravaria
Covaxin, mostra documento na CPI
Descrição: O dono da empresa responsável por representar no Brasil a fabricante 
da vacina indiana Covaxin disse que uma emenda do líder do governo na Câmara, 
deputado Ricardo Barros (PP-PR), destravaria o processo de importação do 
imunizante.Leia mais (06/24/2021 - 15h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/empresario-disse-a-embaixador-que-emenda-de-lider-do-governo-
destravaria-covaxin-mostra-documento-na-cpi.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-24 00:00:00
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Título: Epidemiologista afirma à CPI da Covid que 400 mil mortes poderiam ter 
sido evitadas
Descrição: O epidemiologista Pedro Hallal afirmou em depoimento à CPI da Covid 
que 400 mil mortes em decorrência da Covid-19 poderiam ter sido evitadas caso o 
Brasil tivesse adotado medidas de controle da pandemia - como vacinação 
eficiente, isolamento social e estímulo ao uso de máscaras.Leia mais (06/24/2021
- 15h35)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/epidemiologista-afirma-a-cpi-da-covid-que-400-mil-mortes-
poderiam-ter-sido-evitadas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-25 00:10:00
Título: Comissão de Cultura debate ataques a casas de matriz africana
Descrição: Ataques ocorreram durante perseguição policial ao foragido Lázaro 
Barbosa de Sousa em municípios de Goiás
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/777606-comissao-de-cultura-debate-
ataques-a-casas-de-matriz-africana/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-24 23:39:00
Título: Comissão discute inclusão da EBC no Plano Nacional de Desestatização
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/777570-comissao-discute-inclusao-da-ebc-
no-plano-nacional-de-desestatizacao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-25 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 25 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (25), marcada pela condenação do governo à multa de
R$ 5 milhões por ofensas contra mulheres, pelo estado de emergência anunciado na
Flórida e pelo encontro entre Biden e líderes afegãos.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021062517699194-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-25-de-junho/
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