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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-25
Título: Em março, Bolsonaro disse que o responsável pelo escândalo era Ricardo 
Barros e o manteve como líder do governo na Câmara
Descrição: O jornalista Mauro Lopes explica: Bolsonaro cometeu de maneira 
patente o crime de prevaricação ao afirmar em março ao deputado Luis Miranda e a
seu irmão que Ricardo Barros é o responsável pelo escândalo da Covaxin e não ter
feito nada. Manteve Barros como líder de seu governo na Câmara e não informou a 
PF. A revelação pode ser o fim de seu governo.
Url : https://www.brasil247.com/blog/em-marco-bolsonaro-disse-que-o-responsavel-
pelo-escandalo-e-ricardo-barros-e-o-manteve-como-lider-do-governo-na-camara

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-06-25
Título: “É coisa do Ricardo Barros”, disse Bolsonaro a Luis Miranda sobre 
Covaxin. Por Fernando Brito
Descrição: Depois de muita pressão, a senadora Simone Tebet acaba de arrancar do
depoimento do deputado Luís Miranda, um bolsonarista, a confissão de que Jair 
Bolsonaro, ao ser comunicado das irregularidades da compra da vacina indiana da 
Covaxin, disse que aquilo “era coisa do Ricardo Barros”, deputado que é líder do
Governo na Câmara.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/e-coisa-do-ricardo-barros-disse-
bolsonaro-a-luis-miranda-sobre-covaxin/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-26 02:49:51
Título: Na CPI, deputado arrasta líder do Governo Bolsonaro para o escândalo da 
Covaxin
Descrição: Ricardo Barros nega qualquer irregularidade. Relator da CPI diz que 
comissão agora vai investigar corrupção da Gestão Bolsonaro. Apesar de pontas 
soltas, sessão aumenta pressão sobre o Planalto
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-26/na-cpi-deputado-arrasta-lider-
do-governo-bolsonaro-para-o-escandalo-da-covaxin.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-26 03:06:43
Título: Quem é Ricardo Barros, o deputado acusado na CPI de envolvimento no 
escândalo Covaxin
Descrição: Líder do governo, apontado como elo entre Bolsonaro e o suposto 
esquema de corrupção na compra da vacina indiana, coleciona declarações 
negacionistas e tem histórico de lobby junto à empresa de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/politica/quem-e-ricardo-barros-escandalo-
covaxin/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 20:23:03
Título: Miranda afirma que Eduardo Bolsonaro sabia sobre corrupção da Covaxin
Descrição: Em depoimento à CPI do Genocídio, o deputado que denunciou o 
escândalo disse que o filho do presidente não tomou nenhuma providência
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/miranda-afirma-que-eduardo-
bolsonaro-sabia-sobre-corrupcao-da-covaxin/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-25 17:30:00
Título: Flávio Bolsonaro, o Zero Um, intermediou recursos do BNDES para 
importadora de vacina indiana Covaxin
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Descrição: A revista Veja publica nesta sexta-feira (26/5) que o senador Flávio 
Bolsonaro (Patriotas-RJ), filho do presidente da República, abriu as portas do 
BNDES para dono 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/flavio-bolsonaro-o-zero-um-
intermediou-recursos-do-bndes-para-importadora-de-vacina-indiana-covaxin/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 15:44:12
Título: Funcionária revela que Madison Biotech não funciona no endereço de 
Singapura
Descrição: The Intercept Brasil esteve no local, endereço é apenas fiscal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/funcionaria-revela-que-madison-
biotech-nao-funciona-no-endereco-de-singapura/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 21:23:48
Título: Veja o “PowerPoint” sobre a Covaxin que os irmãos Miranda levaram à CPI 
do Genocídio
Descrição: Apresentação, que contém documentos, e-mails e conversas de WhatsApp 
detalhando a denúncia de corrupção na compra da Covaxin, começa com trecho 
bíblico que Bolsonaro gosta de citar: \Conhecerei a verdade e a verdade vos 
libertará\, confira a íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/power-point-covaxin-irmaos-miranda-
cpi/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-25 12:56:17
Título: VÍDEO: Nós batemos na porta da empresa de Singapura que pediu US$ 45 
milhões adiantados pela Covaxin
Descrição: Uma mulher disse que ali, num prédio sem qualquer sinalização da 
empresa, a Madison Biotech está registrada.The post VÍDEO: Nós batemos na porta 
da empresa de Singapura que pediu US$ 45 milhões adiantados pela Covaxin 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/25/madison-empresa-singapura-milhoes-
covaxin/

Fonte: Folha do Progresso
Título: Luciano Hang, o “véio daHavan”: fortuna é investigada
Descrição:  ...Ao descrever os três fundos de investimentos criados por Luciano 
Hang (Havan FIDC, Fundo Davos e Challenger FII), a Abin aponta que os negócios 
de um deles, do Fundo Davos,passou a receber consultoria da Emerald, empresa 
gestora de fortunas vinculada à família Safra, do Banco Safra. Em seguida, o 
relatório afirma que, em agosto de 2018, o empresário promoveu um café da manhã 
em favor da então campanha do presidenciável Jair Bolsonaro com 62 empresários 
ligados à comunidade judaica. Estiveram no encontro o empresário Meyer Negri e 
Fábio Wajngarten – este último que acabou ocupando o posto de secretário-
executivo da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) e é 
apontado no relatório como sendo afilhado de Negri. “Meyer Negri teria tido 
influência na indicação de Wajngarten para a Secom e Ricardo Salles para o 
Ministério do Meio Ambiente”, acrescenta a Abin.
Url : https://www.folhadoprogresso.com.br/tags/havan/?print=pdf-search

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 16:47:39
Título: Lula sobre Bolsonaro arrancar máscara de criança: “Se CPI precisava de 
crime, está feito”
Descrição: \Bolsonaro não tem respeito pela vida. Se a CPI precisava de um crime
dele pra propor a cassação está feito. É um genocida\, disse Lula em entrevista.
Assista na íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-bolsonaro-arranca-mascara-de-
crianca/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 23:40:35
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Título: Padilha aciona PGR para que Bolsonaro responda criminalmente por tirar 
máscara de criança
Descrição: Deputado apontou, em representação, que presidente cometeu não só 
infração sanitária, como também violou o Código Penal e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padilha-aciona-pgr-para-que-bolsonaro-
responda-criminalmente-por-tirar-mascara-de-crianca/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 18:44:58
Título: PSOL apresenta notícia-crime contra Bolsonaro por casos das máscaras com
crianças
Descrição: A bancada do partido na Câmara acredita que as atitudes do 
presidente, ao incentivar a não utilização da máscara, violam o Estatuto da 
Criança e Adolescente e o Código Penal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/psol-apresenta-noticia-crime-contra-
bolsonaro-por-casos-das-mascaras-com-criancas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 14:59:38
Título: Bolsonaro comete erro crasso ao explicar por que tirou máscara de 
criança
Descrição: Presidente ainda confundiu um órgão (adenoide) com doença e foi 
corrigido por dois ex-ministros da Saúde em entrevista à Fórum: máscaras não 
causam problema algum às crianças
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-comete-erro-crasso-ao-
explicar-porque-tirou-mascara-de-crianca/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-25 19:43:19
Título: Mulher trans é queimada viva no centro de Recife, codeputada denuncia 
transfobia  
Descrição: Negra e moradora de rua, a vítima denunciou o agressor, que foi 
apreendido pela polícia, vítima está hospitalizada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/25/mulher-trans-e-queimada-viva-no-
centro-de-recife-codeputada-denuncia-transfobia

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: Brasil de Fato
Data: 2021-06-25 16:51:24
Título: Artigo | 500 mil mortos: o luto, as mulheres e a justiça
Descrição: \A pandemia da covid-19 encontra o Brasil nas mãos de um governo que 
tem como plano deixar que as pessoas morram\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/25/artigo-500-mil-mortos-o-luto-as-
mulheres-e-a-justica

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 22:29:29
Título: Uma nova política de Reforma Agrária
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil irá discutir uma nova 
política de reforma agrária para o país. Com mediação da economista e diretora 
da Fundação Perseu Abramo, Elen Coutinho, especialistas nos temas relacionados 
ao mundo do campo, produção e direitos falarão sobre como será possível superar 
essa demanda, a luta pela terra. Aristides Veras dos Santos [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/uma-nova-politica-de-reforma-agraria-2/
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Fonte: MST
Data: 2021-06-25
Título: Projeto leva curso de formação em Teatro do Oprimido a iniciativas 
populares em Alagoas
Descrição: Curso de Formação em Teatro do Oprimido será realizado de forma 
online, formando 40 agentes multiplicadores em todo o estado
Url : https://mst.org.br/2021/06/25/projeto-leva-curso-de-formacao-em-teatro-do-
oprimido-a-iniciativas-populares-em-alagoas/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-06-25
Título: O espírito de Carabobo versus as ameaças de Monroe
Descrição: Simón Bolívar escreveu - os Estados Unidos “pareciam predestinados 
pela Providência a atormentar as Américas com misérias em nome da liberdade”, 
nos lembra Vijay Prashad. 
Duzentos anos atrás, em 24 de Junho de 1821, as forças de Simón Bolívar derrotou
os realistas espanhóis na batalha de Carabobo, algumas centenas de quilômetros a
oeste de Caracas. Cinco dias depois, Bolívar entrou triunfante na cidade; as 
fortalezas espanholas de Cartagena e Puerto Cabello haviam sido tomadas pelos 
exércitos do Libertador, tornando impossível o retorno da Espanha ao poder. Em 
Cúcuta, um congresso se reuniu para redigir uma nova constituição e eleger 
Bolívar como presidente.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/25/the-spirit-of-carabobo-versus-the-
threats-of-monroe/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-25 16:50:02
Título: Carol Solberg conquista Super Praia e volta a protestar contra Bolsonaro
Descrição: Atleta manifestou indignação sobre o governo de Jair Bolsonaro na 
gestão da pandemia, desta vez sem citar seu nome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/25/carol-solberg-conquista-super-
praia-e-volta-a-protestar-contra-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-25 16:38:08
Título: Presidente boliviano propõe criar brigada médica da Alba-TCP para 
vacinação massiva
Descrição: Líderes debateram na 19ª Cúpula os desafios da integração regional e 
superação da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/25/presidente-boliviano-propoe-
criar-brigada-medica-da-alba-tcp-para-vacinacao-massiva

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-25 16:10:18
Título: 200 anos após a Batalha de Carabobo, Venezuela propõe uma Internacional 
dos Povos
Descrição: Governo venezuelano realizou Congresso Bicentenário para promover um 
novo sistema socioeconômico mundial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/25/200-anos-apos-a-batalha-de-
carabobo-venezuela-propoe-uma-internacional-dos-povos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-25 16:21:33
Título: Senado proíbe despejos na pandemia, mas exclui população do campo
Descrição: Projeto de Lei foi aprovado com mudança que retira direito de 
camponesas e camponeses, Câmara vai avaliar o destaque
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/25/senado-proibe-despejos-na-
pandemia-mas-exclui-populacao-do-campo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-25 16:14:10
Título: Quem é o superintendente do Incra investigado por assédio pelo MPF?
Descrição: Cassius Rodrigo assumiu cargo durante governo Temer e hoje é apoiador
declarado de Cláudio Castro e de Flavio Bolsonaro
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/25/quem-e-o-superintendente-do-
incra-investigado-por-assedio-pelo-mpf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-25 11:06:21
Título: Após reportagem, MP é acionado para apurar aluguel de carros para órgão 
que tem frota
Descrição: Denúncia do Brasil de Fato revelou que prefeitura de SP encostou 44 
veículos próprios e gastou R$ 14 milhões em aluguéis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/25/apos-reportagem-mp-e-acionado-
para-apurar-aluguel-de-carros-para-orgao-que-tem-frota
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-26 02:40:23
Título: Miranda confirma na CPI Ricardo Barros como mentor de pressões no 
Ministério da Saúde
Descrição: O deputado Luis Miranda (DEM-DF) confirmou que o presidente Jair 
Bolsonaro citou o nome do deputado Ricardo Barros (PP-PR) como suspeito de ser o
mentor 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/miranda-confirma-na-cpi-ricardo-
barros-como-mentor-de-pressoes-no-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-26 00:19:46
Título: Notícias ao vivo da pandemia: Brasil chega 511.142 mortos nesta sexta-
feira
Descrição: Enquanto a CPI da Covid investiga as ações e omissões na pandemia, o 
Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) anunciou nesta sexta (25/6) 
que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/noticias-ao-vivo-da-pandemia-
brasil-chega-511-142-mortos-nesta-sexta-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-25 21:41:52
Título: Por que o presidente Jair Bolsonaro odeia tanto as mulheres?
Descrição: Presidente agride novamente jornalistas mulheres em SP O Brasil se 
pergunta nesta sexta-feira (26/5) por que raios o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) odeia tanto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/por-que-o-presidente-jair-
bolsonaro-odeia-tanto-as-mulheres/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-25 19:43:19
Título: Lula desabafa: “Eu tô livre e leve. Acharam que eu tava morto” [vídeo]
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desabafou nesta sexta-
feira (25/6) durante entrevista ao jornalista Paulo Moreira Leite, na TvPT. 
Passei oito anos naquele 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/lula-desabafa-eu-to-livre-e-leve-
acharam-que-eu-tava-morto-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-26 02:12:43
Título: Líder do PT na Câmara quer parar todas as votações após revelação do 
envolvimento de Barros no escândalo Covaxin
Descrição: Miranda (DEM-DF) revelou que Bolsonaro associou irregularidades na 
compra da vacina a Barros, líder do governo na Câmara, \Como vamos votar sendo 
comandados por suspeitos de corrupção?\, questiona Bohn Gass (PT-RS)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lider-pt-votacoes-camara-ricardo-
barros-covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-26 01:06:38
Título: Ricardo Barros foi citado por Bolsonaro como envolvido no escândalo da 
Covaxin, confirma Miranda
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Descrição: Ex-ministro e líder do governo foi apontado pelo deputado Luis 
Miranda como figura central na compra irregular da vacina indiana
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ricardo-barros-foi-citado-por-
bolsonaro-como-envolvido-no-escandalo-da-covaxin-confirma-miranda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-26 00:11:08
Título: Advogado da família Bolsonaro, Wassef aparece na CPI e circula sem 
máscara
Descrição: \Quem autorizou a entrada dele?\, questionou o vice-presidente da 
CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), sobre a presença do advogado que é 
dono da casa onde Queiroz se escondeu em Atibaia (SP)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogado-wassef-cpi-mascara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 23:28:57
Título: “A Precisa é a empresa queridinha do governo”, diz Humberto Costa
Descrição: O senador lembrou que a Precisa pertence ao grupo Global Gestão em 
Saúde, que já tinha sido responsável por dar “um golpe” no país
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/a-precisa-e-a-empresa-queridinha-
do-governo-diz-humberto-costa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 22:58:39
Título: Bico de repórter: Carla Zambelli segura microfone da Jovem Pan em 
entrevista de Bolsonaro
Descrição: \Agora, sim! Imprensa isenta!\, ironizou o humorista Marcelo Adnet
Url :https://revistaforum.com.br/midia/bico-de-reporter-carla-zambelli-segura-
microfone-da-jovem-pan-em-entrevista-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 21:54:26
Título: Proibido de sair do país: Salles entrega passaporte à Polícia Federal
Descrição: Alvo de inquérito o STF, ex-ministro do Meio Ambiente deixou o 
governo e havia o temor que ele saísse do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/salles-passaporte-policia-federal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 20:33:24
Título: CPI: Luis Miranda diz que barrou Covaxin por adiantamento em paraíso 
fiscal
Descrição: Segundo o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, que 
depõe na comissão, havia falhas na nota fiscal da vacina, pois aparecia a 
Madison Biotech, que não constava no contrato. “Off shore dificulta a 
fiscalização”, disse Calheiros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-luis-miranda-covaxin-paraiso-
fiscal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 20:11:43
Título: Bancários da Caixa lançam “mapa da vacinação”
Descrição: Ferramenta eletrônica é desenvolvida pela Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal para mostrar estados e 
municípios onde há ações de inclusão de bancários no público prioritário para 
imunização
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancarios-caixa-lancam-mapa-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 19:49:21
Título: Covaxin: Bolsonaro pode ter cometido improbidade sanitária, passível de 
impeachment, entenda
Descrição: O fato de se dar prioridade a uma vacina mais cara em detrimento de 
outras, seguras e eficazes, \traz consequências não apenas ao erário, mas 
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essencialmente à saúde coletiva\, segundo o advogado sanitarista Thiago Campos, 
saiba mais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/covaxin-bolsonaro-improbidade-
sanitaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 18:46:53
Título: A filósofa Marcia Tiburi faz a crônica de nossa humilhação
Descrição: No Papo-Cabeça da semana, a filósofa Marcia Tiburi fala de seu novo 
livro, Complexo de Vira-lata, uma análise da humilhação brasileira desde a 
colônia. Com Cynara Menezes RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo 
progressista!PayPal ou boleto aqui: https://revistaforum.com.br/apoieCatarse: 
https://www.catarse.me/forumonzeemeiaOu doe via Pix pela chave: 
pix@revistaforum.com.brBaixe o app da Revista Fórum na Play Store (disponível 
para Android)Siga [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-filosofa-marcia-tiburi-faz-a-cronica-
de-nossa-humilhacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 17:52:19
Título: Guedes propõe isenção de R$ 2.500 no IR, quase metade do que prometeu 
Bolsonaro
Descrição: De acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a
proposta do governo é insuficiente e não corrige a defasagem da tabela
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/guedes-propoe-isencao-de-r-2-500-no-ir-
quase-metade-do-que-prometeu-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 17:52:13
Título: Renan e Randolfe acusam governo Bolsonaro de omitir informações e 
atrapalhar investigação da CPI
Descrição: Segundo Renan Calheiros, há 25 dias o Ministério da Saúde nega acesso
a dados sobre compra de vacinas, siga ao vivo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-e-randolfe-acusam-governo-
bolsonaro-de-omitir-informacoes-e-atrapalhar-investigacao-da-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 17:28:38
Título: Covaxin: Flávio Bolsonaro participou de encontro com dono da Precisa e 
presidente do BNDES
Descrição: O senador afirmou que a imprensa busca criar uma \falsa narrativa\ de
que ele teria conexões com a empresa envolvida na compra do imunizante indiano
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-bolsonaro-covaxin-bndes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 16:31:01
Título: Abril é condenada a indenizar André Rizek por reportagem de cocaína: 
“Alma lavada”
Descrição: Jornalista foi condenado e pagou sozinho indenização de mais de R$ 1 
milhão depois que seu texto foi editado em reportagem sobre cocaína no futebol 
publicada na revista Placar
Url :https://revistaforum.com.br/midia/abril-andre-rizek-cocaina-futebol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 16:00:43
Título: Cármen Lúcia manda Ricardo Salles entregar passaporte
Descrição: Ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro pediu demissão nesta 
semana, a partir de agora não pode mais deixar o país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carmen-lucia-manda-ricardo-salles-
entregar-passaporte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 15:32:16
Título: Gilmar Mendes suspende julgamento sobre taxação das grandes fortunas
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Descrição: O ministro fez um pedido de destaque e tirou a ação da pauta do STF, 
não há previsão de retorno
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gilmar-stf-fortuna/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 14:49:54
Título: Vídeo: Bolsonaro tem novo chilique e grita com jornalista ao ser 
indagado sobre Covaxin
Descrição: \Você nasça de novo, você\, disse Bolsonaro, que grita e chama 
jornalista de \ridículo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-chilique-grita-
jornalista-covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 14:34:55
Título: Lula vence em todos os cenários e reprovação de Bolsonaro bate 54%, diz 
Exame/Ideia
Descrição: \Percebemos, a julgar pelas últimas 24 horas, que houve uma recepção 
negativa por parte da opinião pública por causa do episódio da compra da vacina 
Covaxin\, afirma Maurício Moura, fundador do Instituto Ideia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-vence-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 13:22:41
Título: Daniel Silveira pulou muro da sua casa para tentar fugir da prisão
Descrição: De acordo com relatório da PF, um dos policiais conseguiu observar a 
tentativa de fuga do deputado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/daniel-silveira-pulou-muro-da-sua-
casa-para-tentar-fugir-da-prisao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 12:26:23
Título: Fabio Porchat entra no coro por impeachment de Bolsonaro
Descrição: \Sextou com S de Sai de cima desses impeachment, Arthur Lira\, 
escreveu Fábio Porchat, que retuitou texto que ironiza \desabamento\ da 
popularidade de Bolsonaro. \Suspeita de que tenha sido construída pela milícia\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/fabio-porchat-entra-no-coro-por-
impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 10:59:54
Título: Madero, do bolsonarista Junior Durski, anuncia calote e ameaça falência
Descrição: No início da pandemia, empresário bolsonarista disse que Brasil não 
pode parar por conta de “5 ou 7 mil pessoas que morrerão”. Posição negacionista 
fez Luciano Huck vender suas ações da rede Madero de hamburguerias
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/madero-calote-e-falencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-25 10:52:27
Título: Juristas retiram homenagens a Marco Aurélio Mello após elogios a Moro
Descrição: “Um juiz declarado suspeito pela maioria do STF é herói? Parece 
claramente o incentivo à criação de uma narrativa que pretende salvar Moro. E 
isso não é tolerável!”, disse Lenio Streck
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juristas-retiram-homenagens-a-marco-
aurelio-mello-apos-elogios-a-moro/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-26 02:54:58
Título: CPI da Covid: 'Foi o Ricardo Barros que o presidente falou', as 
acusações de deputado sobre suspeitas de corrupção no Caso Covaxin
Descrição: Em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19,
o servidor Luis Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da
Saúde, afirmou que foi pressionado por superiores da pasta para acelerar o 
processo de importação da vacina Covaxin.

https://revistaforum.com.br/politica/juristas-retiram-homenagens-a-marco-aurelio-mello-apos-elogios-a-moro/
https://revistaforum.com.br/politica/juristas-retiram-homenagens-a-marco-aurelio-mello-apos-elogios-a-moro/
https://revistaforum.com.br/brasil/madero-calote-e-falencia/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/fabio-porchat-entra-no-coro-por-impeachment-de-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/fabio-porchat-entra-no-coro-por-impeachment-de-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/daniel-silveira-pulou-muro-da-sua-casa-para-tentar-fugir-da-prisao/
https://revistaforum.com.br/politica/daniel-silveira-pulou-muro-da-sua-casa-para-tentar-fugir-da-prisao/
https://revistaforum.com.br/politica/lula-vence-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-chilique-grita-jornalista-covaxin/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-chilique-grita-jornalista-covaxin/
https://revistaforum.com.br/noticias/gilmar-stf-fortuna/


Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57618434
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-26 00:19:59
Título: Helicóptero transportando presidente colombiano é atacado a tiros, não 
há vítimas
Descrição: Incidente ocorreu nesta sexta-feira (25/6) em área de fronteira com a
Venezuela conhecida como Catatumbo, onde grupos armados disputam território. 
Dois ministros também estavam na aeronave.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-57620187
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-25 00:00:00
Título: CUT terá campanha para auxiliar usina de oxigênio hospitalar da 
Venezuela
Descrição: A CUT (Central Única dos Trabalhadores) lança na terça (29) uma 
campanha para arrecadar fundos para a compra e doação de peças à usina de 
oxigênio hospitalar da Venezuela, país que doou o insumo para suprir a falta do 
material no Amazonas no começo deste ano. O ministro das Relações Exteriores da 
Venezuela, Jorge Arreaza, participará do ato virtual, às 16h, que terá presença 
do presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre.Leia mais (06/25/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/06/cut-tera-campanha-para-auxiliar-usina-de-
oxigenio-hospitalar-da-venezuela.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-25 00:00:00
Título: Pela segunda vez, governo Doria multa Bolsonaro por não usar máscara em 
SP
Descrição: O governo João Doria (PSDB) multou o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) pela segunda vez por não usar máscara em evento em Sorocaba (SP), nesta
sexta-feira (25), apesar da lei estadual que obriga o uso da proteção contra a 
transmissão do coronavírus.Leia mais (06/25/2021 - 18h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/pela-segunda-vez-governo-doria-multa-bolsonaro-por-nao-usar-
mascara-em-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-25 00:00:00
Título: Bolsonaro se irrita com perguntas sobre Covaxin e insulta jornalistas no
interior de SP, veja vídeo
Descrição: Em mais um episódio de ofensas a jornalistas, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) insultou repórteres nesta sexta-feira (25) ao se exaltar
quando questionado sobre a vacina Covaxin, cuja suspeita de irregularidade na 
negociação para a compra pelo governo federal é investigada por Procuradoria e 
CPI da Covid no Senado.Leia mais (06/25/2021 - 17h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/bolsonaro-se-irrita-com-perguntas-sobre-covaxin-e-insulta-
jornalistas-no-interior-de-sp-veja-video.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-25 00:00:00
Título: Marcha de 19 de junho: Bolsonaro perde também nas mídias sociais
Descrição: O 19 de junho foi um dia duro para Jair Bolsonaro, pois evidenciou 
que a sua narrativa já não convence como antes.Leia mais (06/25/2021 - 13h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/latinoamerica21/2021/06/marcha-de-19-de-junho-bolsonaro-perde-
tambem-nas-midias-sociais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2021-06-25 00:00:00
Título: Bolsonaro diz que PF vai abrir inquérito para investigar acordo do 
governo com a Covaxin
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta sexta-feira 
(25) que a Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar a compra da 
vacina indiana Covaxin. \É lógico que a PF vai abrir inquérito\, disse o 
presidente em entrevista durante evento em Sorocaba, no interior de São 
Paulo.Leia mais (06/25/2021 - 11h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-25 20:32:00
Título: Produtores rurais cobram indenização por desapropriação para unidade de 
conservação
Descrição: Um projeto de lei em discussão na Câmara determina que novas unidades
de conservação só poderão ser criadas se houver recursos orçamentários para a 
indenização aos proprietários afetados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/778146-produtores-rurais-cobram-
indenizacao-por-desapropriacao-para-unidade-de-conservacao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-26 05:42:05
Título: Helicóptero do presidente da Colômbia é atacado em Cúcuta (VÍDEOS)
Descrição: Nesta sexta-feira (25), o helicóptero em que o presidente colombiano 
Iván Duque viajava foi atingido por vários disparos quando estava prestes a 
aterrissar na cidade de Cúcuta, no nordeste do país.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021062617701926-helicoptero-do-
presidente-da-colombia-e-atacado-em-cucuta-videos/
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Data: 2021-06-25 18:46:54
Título: Senadores da CPI da Covid acusam Ministério da Saúde e Marcelo Queiroga 
de obstruírem investigações
Descrição: Principais representantes da CPI fizeram coro nessa sexta-feira (25) 
declarando que Ministério da Saúde e ministro Marcelo Queiroga estão 
dificultando investigação mais rápida e profunda em torno da compra de vacinas 
contra COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021062517701710-senadores-da-cpi-da-
covid-acusam-ministerio-da-saude-e-marcelo-queiroga-de-obstruirem-investigacoes/
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