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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-27 13:33:27
Título: Antecipado, próximo ato nacional contra Bolsonaro será sábado que vem
Descrição: Manifestações, que seriam em 24 de julho, ocorrerão no dia 3. Segundo
organizadores, mudança foi motivada pelos avanços na CPI do Genocídio e pelas 
denúncias de corrupção no escândalo Covaxin
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/proximo-ato-contra-bolsonaro-sabado-
vem/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-28 08:15:18
Título: Covid: Distanciamento, máscaras e testes poderiam ter evitado mais de 
200 mil mortes no Brasil
Descrição: Com base nos números de excessos de mortes em 2020 e 2021, 
pesquisadores estimam quantas vidas poderiam ter sido salvas se país tivesse 
adotado medidas comprovadamente eficazes para diminuir a circulação do vírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57619852

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-27 07:00:07
Título: Vacinação em Alcântara é conquista do movimento negro e quilombola
Descrição: Município de maioria quilombola recebeu vacinas contestadas no 
Supremo Tribunal Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/27/vacinacao-em-alcantara-e-
conquista-do-movimento-negro-e-quilombola
 
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-06-27
Título: Testemunha-chave no caso dos EUA contra Assange muda sua história
Descrição: Um informante do FBI em cujas informações os Estados Unidos basearam 
aspectos de uma acusação contra o editor do WikiLeaks preso,Julian Assange, 
agora admitiu que fabricou as evidências. Sigudur “Sigi” Ingi Thordarson disse a
uma publicação islandesa em um artigo que apareceu no sábado que ele inventou a 
alegação de que Assange lhe pediu para hackear um computador do governo. Esse 
testemunho desempenhou um papel fundamental na acusação contra Assange por 
conspiração para cometer invasão de computador.
Url : https://consortiumnews.com/2021/06/27/key-witness-in-us-case-against-
assange-changes-his-story/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-27 14:17:13
Título: Situação de Bolsonaro é mais grave que as duas terminaram em 
impeachment, diz CPI da Covid
Descrição: Qual a situação mais grave que o impeachment para o presidente da 
República? A prisão no pleno exercício do mandato. Nesse cenário, o vice-
presidente general 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/situacao-de-bolsonaro-e-mais-grave-
que-as-duas-terminaram-em-impeachment-diz-cpi-da-covid/

Fonte: Poder360
Título: CPI deve convocar servidor que teria conhecimento de tentativa de 
propina
Descrição: A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid deve convocar 
nesta semana Rodrigo de Lima, servidor terceirizado do Ministério da Saúde que 
teria conhecimento de tentativa de propina em compra de vacinas. A informação 
foi confirmada pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), ao Poder360 neste 
domingo (27.jun).
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/cpi-deve-convocar-servidor-que-teria-
conhecimento-de-tentativa-de-propina/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-27 16:38:28
Título: Pazuello foi informado sobre irregularidades da Covaxin, diz deputado à 
CPI 
Descrição: Depoimento de ex-aliado de Bolsonaro implica o general da ativa, que 
já tem reconvocação aprovada pela Comissão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/27/pazuello-foi-informado-sobre-
irregularidades-da-covaxin-diz-deputado-a-cpi

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-28 08:44:33
Título: Deputado fala em corrupção também em compra de testes: “militares tinham
presença meio não republicana”
Descrição: Em entrevista, Luis Miranda (DEM-DF) disse que Bolsonaro \não é 
doido\ de confrontar sua verão e que Pazuello teria contado a ele sobre ameaças 
sofridas pelo centrão. \Botou o dedo na cara dele e falou: 'Vou te tirar dessa 
cadeira'\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/corrupcao-em-compra-de-
testes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-27 18:49:48
Título: Embaixador do Brasil na Índia avisou Bolsonaro sobre escândalo da 
Covaxin
Descrição: O governo ignorou o alerta de André Aranha Corrêa do Lago e continuou
com a negociação para a compra da vacina indiana
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/embaixador-do-brasil-na-india-
avisou-bolsonaro-sobre-escandalo-da-covaxin/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro nomeou esposa de Barros para cargo de R$ 27 mil após denúncia 
de servidor
Descrição: Menos de dois meses depois de dizer, segundo o deputado Luis Miranda,
de que um eventual esquema de corrupção na compra de vacina contra covid-19 era 
coisa do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, o presidente Jair Bolsonaro
nomeou a esposa do paranaense para o cargo de conselheira de administração de 
Itaipu. Bolsonaro publicou [ ]The post Bolsonaro nomeou esposa de Barros para 
cargo de R$ 27 mil após denúncia de servidor appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/bolsonaro-nomeou-esposa-de-
barros-para-cargo-de-r-27-mil-apos-denuncia-de-servidor/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-27 17:46:55
Título: Freixo pede explicações de Queiroga sobre bloqueio de servidor que 
denunciou governo 
Descrição: Freixo classificou a decisão como \ilegal\ e sugeriu que a sanção é 
uma tentativa \esconder o propinoduto\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/27/freixo-pede-explicacoes-de-
queiroga-sobre-bloqueio-de-servidor-que-denunciou-governo
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-28
Título: Luis Miranda diz que esquema de corrupção no governo Bolsonaro é "muito 
maior" que o da compra da Covaxin
Descrição: Em entrevista aos jornalistas Mateus Vargas e Leandro Colon, na Folha
de S.Paulo, o deputado Luis Miranda (DEM-DF) afirmou que o esquema de corrupção 
no governo Bolsonaro em torno do escândalo da compra de vacinas pelo Ministério 
da Saúde pode ser "muito maior" do que o caso da vacina Covaxin. Segundo 
Miranda, seu irmão Luis Ricardo Miranda, chefe do departamento de importação do 
ministério, vê indícios de operação "100% fraudulenta" também para a compra de 
testes de Covid. "Se existir algo realmente ilegal, não é só nessa vacina 
[Covaxin], é na pasta toda".
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Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/luis-miranda-diz-que-esquema-de-
corrupcao-no-governo-bolsonaro-e-muito-maior-que-o-da-compra-da-covaxin

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-27 16:22:43
Título: Ex-esposa de Pazuello pede para depor na CPI da pandemia 
Descrição: Andréa procurou voluntariamente representantes da Comissão e sugeriu 
tópicos que poderiam ser abordados no depoimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/27/ex-esposa-de-pazuello-pede-para-
depor-na-cpi-da-pandemia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-27 18:22:53
Título: Leandra Leal e Zélia Duncan criticam Bolsonaro: \Não foi uma escolha 
difícil\
Descrição: \Ódio\, \homofobia\ e \fake news\: integrantes da classe artística 
brasileira não pouparam críticas ao governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/27/leandra-leal-e-zelia-duncan-
criticam-bolsonaro-nao-foi-uma-escolha-dificil

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-27 16:38:46
Título: Ipec mapeia eleitores desiludidos com Bolsonaro, 53% não votariam mais 
nele
Descrição: Pesquisa mostrou ainda que 22% dos que escolheram o atual presidente 
na eleição de 2018 votarão, no próximo ano, no ex-presidente Lula
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ipec-mapeia-eleitores-desiludidos-
bolsonaro-53-nao-votariam-mais/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-06-27
Título: Negociação de vacina da CanSino também deve ser investigada pela CPI.
Descrição: Depois da Covaxin, a CPI da Covid pode ter um novo alvo: a vacina 
Convidencia, produzida pelo laboratório chinês CanSino. A comissão irá apurar 
uma carta de intenção de compra assinada pelo governo no dia 4 de junho. A 
vacina teria um custo de 17 dólares por dose e também é negociada por uma 
intermediária brasileira com suspeitas de irregularidades. A informação é da 
CBN.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/negociacao-de-vacina-da-
cansino-tambem-deve-ser-investigada-pela-cpi/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-27 15:47:12
Título: Artigo | O dia da luta operária mantém viva a nossa história
Descrição: “O engodo da modernização pode pegar desprevenido o trabalhador que 
não conhece o passado de sua classe”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/27/artigo-o-dia-da-luta-operaria-
mantem-viva-a-nossa-historia

Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-28 04:10:46
Título: Funai abre a porteira e empresa da família Klabin registra estância 
luxuosa em terra indígena no MS
Descrição: Com novas regras para registro de territórios em demarcação, ficou 
mais fácil avançar sobre áreas antes protegidas pelo governo.The post Funai abre
a porteira e empresa da família Klabin registra estância luxuosa em terra 
indígena no MS appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/28/funai-abre-a-porteira-e-empresa-ligada-
a-klabin-registra-estancia-luxuosa-em-terra-indigena-no-ms/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-28 08:55:32
Título: A comunidade yanomami refém de tiros e bombas de garimpeiros há mais de 
um mês
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Descrição: Primeiro ataque à região do Palimiú, no interior de Roraima, 
aconteceu em 10 de maio. Procurador desconfia da associação entre crime 
organizado e mineração ilegal.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57619851

Fonte: MST
Data: 2021-06-26
Título: Nota de Repúdio
Descrição: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra Pernambuco (MST/PE), 
vem a público, repudiar mais uma violência transfóbica, cometida contra Roberta,
mulher trans, negra e em situação de rua que teve seu corpo queimado na 
madrugada de quinta-feira (24/06), no cais de Santa Rita na região central de 
Recife/PE.
Url : https://mst.org.br/2021/06/26/nota-de-repudio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-28 01:40:07
Título: Ex-esposa de Pazuello afirma que sofreu “abusos”
Descrição: Andréa Barbosa desmentiu que tomou a inciativa de fazer contato com a
CPI do Genocídio, mas disse que foi procurada pela comissão
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ex-esposa-de-pazuello-afirma-que-sofreu-
abusos/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-27 12:31:44
Título: Artigo | Igrejas e diversidade sexual
Descrição: Igrejas que deveriam ser sacramentos de humanização amorosa legitimam
discriminações e violências
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/27/artigo-igrejas-e-diversidade-
sexual

Fonte: Vatican News - Español
Título: O Papa: a paz foi pisoteada, os políticos responderão perante Deus pelas
guerras
Descrição: Texto não publicado do Papa Francisco para o livro \ Paz en la 
tierra. A fraternidade é possível \ da qual hoje, o jornal \ La Repubblica \ 
antecipa extensos trechos. O volume, que faz parte do acervo da Editora Vaticana
(LEV) \ Troca de presentes \, reúne palavras e discursos do Pontífice sobre a 
paz e a fraternidade. Possui também o Prefácio do Patriarca Copta Ortodoxo 
Tawadros II: \ O esquecimento da dor das guerras nos torna indefesos contra a 
lógica do ódio \.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-06/papa-francisco-texto-libro-
paz-tierra-la-fraternidad-es-posible.html
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-28 08:58:54
Título: Polícia encontra Lázaro, que se nega a negociar e foge para a mata, diz 
morador
Descrição: Lázaro Barbosa estaria escondido na casa de uma ex-companheira em 
Águas Lindas de Goiás, mas teria fugido novamente para a mata. Polícia iniciou 
nova perseguição durante a madrugada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-encontra-lazaro-que-se-nega-a-
negociar-e-foge-para-a-mata-diz-morador/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-27 23:58:47
Título: Morre aos 69 anos o jornalista Artur Xexéo
Descrição: Colunista de O Globo e comentarista da GloboNews, ele estava 
internado no Rio de Janeiro e lutava contra um linfoma
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/morre-aos-69-anos-o-
jornalista-artur-xexeo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-27 16:20:11
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Título: Governo comprou R$ 5,2 bilhões de vacina representada por empresa de 
amigo de Ricardo Barros
Descrição: A Belcher do Brasil fica em Maringá base política de Ricardo Barros e
onde ele foi prefeito, e a empresa é de um amigo que foi seu secretário
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/governo-comprou-r-52-bilhoes-
de-vacina-representada-por-empresa-de-amigo-de-ricardo-barros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-27 14:51:38
Título: Gasolina: Bolsonaristas acusam Luis Miranda de crime já atribuído a 
Bolsonaro
Descrição: Gabinete do ódio diz nas redes que deputado pivô de denúncias da 
Covaxin desviou dinheiro destinado ao pagamento de combustível, mas esquece que 
Jair Bolsonaro já foi acusado por isso e com valores maiores
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gasolina-acusam-luis-miranda-crime-
atribuido-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-27 14:11:49
Título: 51,7% dos brasileiros rejeitam gestão de Bolsonaro na pandemia, diz 
Pesquisa Fórum
Descrição: Mais da metade da população considera que o presidente tem uma 
atuação ruim ou péssima em relação à crise do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/517-dos-brasileiros-rejeitam-
gestao-de-bolsonaro-na-pandemia-diz-pesquisa-forum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-27 12:09:48
Título: MP deve processar presidente e diretor da Fundação Palmares por 
destruição de acervo de livros
Descrição: Procuradoria defende ação contra Sergio Camargo e Marco Frenette que 
estão banindo cerca de 5300 obras, como Caio Prado Jr., Celso Furtado e Eric 
Hobsbawm
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-deve-processar-presidente-e-
diretor-da-fundacao-palmares-por-destruicao-de-acervo-de-livros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-27 00:37:29
Título: Jornal Nacional destaca CPI e afirma que Bolsonaro “prevaricou”
Descrição: Telejornal da Globo veiculou reportagem de 11 minutos sobre a sessão 
de sexta da comissão, que implicou o presidente e o líder do governo na Câmara, 
Ricardo Barros, no escândalo da Covaxin
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-cpi-e-afirma-que-
bolsonaro-prevaricou/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-27 11:00:21
Título: Como os irmãos Miranda colocaram o governo na berlinda e ressuscitaram a
ideia do impeachment
Descrição: Os fatos apresentados pela dupla são reais. Luis, deputado do DEM, 
tem potencial para ser o Pedro Collor de Bolsonaro.The post Como os irmãos 
Miranda colocaram o governo na berlinda e ressuscitaram a ideia do impeachment 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/27/irmaos-miranda-governo-berlinda-
impeachment/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-28 04:30:48
Título: Recuos após anúncios feitos por Bolsonaro viram marca do governo
Descrição: BRASÍLIA — Em meio à tentativa de chegar às eleições com marcas de 
sua gestão para apresentar, o presidente Jair Bolsonaro tem deixado auxiliares 
em saia justa. Só este mês, fez três anúncios não corroborados por ministérios, 
além de uma alegação desmentida pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Na 
maioria das vezes, apresenta medidas ainda em estudos ou sequer iniciadas.
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Url :https://oglobo.globo.com/brasil/recuos-apos-anuncios-feitos-por-bolsonaro-
viram-marca-do-governo-25079563
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-28 04:30:53
Título: Bolsonaro perdeu 53% dos eleitores de 2018
Descrição: SãO PAULO —Mais do que o apoio de convertidos em motociatas por 
diversos estados do país, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro passa pelo 
desafio de retomar a relação com os desiludidos com sua gestão no governo 
federal. De acordo com a primeira pesquisa do Instituto Inteligência em Pesquisa
e Consultoria (Ipec) sobre a corrida eleitoral de 2022, mais da metade (53%) dos
eleitores de Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018 pretende trocar para 
outro candidato, ou apertar as teclas branco e nulo na urna eletrônica no ano 
que vem.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-perdeu-53-dos-eleitores-de-2018-
25079669
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-28 06:00:06
Título: Comunidade judaica latino-americana fica devastada após desabamento de 
prédio em Miami
Descrição: MIAMI — O desabamento da torre sul do complexo Champlain Towers, na 
cidade de Surfside, no Sul da Flórida, reverberou por todo o planeta, mas em 
nenhuma parte o impacto foi tão sentido como na América Latina — em especial em 
sua comunidade judaica, uma vez que muitos dos desaparecidos são judeus. Segundo
números oficiais, 44% da população local se identificam como latinos, e mais de 
50% como judeus.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/comunidade-judaica-latino-americana-fica-
devastada-apos-desabamento-de-predio-em-miami-25079512
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-28 05:00:41
Título: LGBTQIAP+... uma aliança de 52 anos em defesa da diversidade
Descrição: Neste dia 28 de junho, comemora-se os 52 anos da Revolta de 
Stonewall, em Nova York, uma série de manifestações que marcou a primeira vez em
que a comunidade LGBTI+ reagiu à violência provocada pelo preconceito na cidade.
As mudanças impulsionadas pelo episódio não terminaram e, à medida em que o 
tempo avança, diversos direitos são conquistados. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/lgbtqiap-uma-alianca-de-52-anos-em-defesa-
da-diversidade-25077155
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-27 23:19:04
Título: Ultradireita de Le Pen é derrotada nas eleições regionais francesas 
Descrição: Resultado impulsiona possível candidatura de líderes conservadores 
contra Macron na disputa presidencial de 2022
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-06-27/ultradireita-de-le-pen-
e-derrotada-nas-eleicoes-regionais-francesas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-27 00:00:00
Título: 'Mais uma desse cara, não aguento mais', disse Bolsonaro sobre líder do 
governo, segundo deputado
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro teria reclamado e se mostrado novamente 
desapontado ao perceber relação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros 
(PP-PR), com o grupo que negociou a venda da vacina indiana Covaxin ao 
Ministério da Saúde.Leia mais (06/27/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/mais-uma-desse-cara-nao-aguento-mais-disse-bolsonaro-sobre-
lider-do-governo-segundo-deputado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-27 00:00:00
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Título: Onze partidos que se uniram contra voto impresso querem manter conversa 
sobre reforma eleitoral
Descrição: O grupo de 11 presidentes que se formou contra o voto impresso, 
bandeira de Jair Bolsonaro, combinou de manter conversas sobre a reforma 
eleitoral e aparar as arestas sobre os principais tópicos, como distritão, 
cláusula de barreira e federações partidárias.Leia mais (06/27/2021 - 23h15)
Url 
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Data: 2021-06-27 00:00:00
Título: Haddad voltará a dar aula na USP
Descrição: O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) irá ministrar uma 
disciplina na pós-graduação em ciência política da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Intitulado \Problemas de
Filosofia das Ciências Sociais\, o curso será oferecido no segundo semestre 
deste ano. Haddad estava licenciado da USP desde 2017.Leia mais (06/27/2021 - 
23h15)
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-28 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 28 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (28), marcada pela reunião de Biden com 
presidente cessante de Israel, pelos ataques aéreos dos EUA na fronteira entre 
Síria e Iraque e pelo exercício militar EUA-Ucrânia no mar Negro.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021062817709151-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-28-de-junho/
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