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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 21:01:28
Título: Pandemia: Fiocruz alerta para maior risco de reinfecção por variante 
Delta
Descrição: Brasil tem mais de 514 mil óbitos por causa do coronavírus, total 
simultâneo de contaminados é superior a 1,2 milhão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/pandemia-fiocruz-alerta-para-
maior-risco-de-reinfeccao-por-variante-delta

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS
Data: 2021-06-28 22:16:13
Título: Senadores apresentam no STF notícia-crime contra Bolsonaro por suposta 
prevaricação no caso da Covaxin
Descrição: Parlamentares apontam “inação” do presidente ao ser alertado, segundo
deputado, de suspeitas sobre compra do imunizante indiano. Bolsonaro diz que 
“não tem como saber o que ocorre nos ministérios”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-28/senadores-apresentam-no-stf-
noticia-crime-contra-bolsonaro-por-suposta-prevaricacao-no-caso-da-covaxin.html

Fonte: Le Monde.fr.
Título: No Brasil, o presidente Bolsonaro atingido pelo escândalo da vacina 
superestimada
Descrição: O pedido de abertura de inquérito foi apresentado ao Supremo Tribunal
Federal por três senadores. Este procedimento pode levar à destituição do chefe 
de estado.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/29/au-bresil-le-
president-bolsonaro-eclabousse-par-un-scandale-de-vaccins-
surfactures_6086123_3210.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 12:05:17
Título: Manaus, gabinete paralelo e Covaxin: os objetos de investigação da CPI 
nesta semana
Descrição: Senadores ouvem o deputado Fausto Junior, Carlos Wizard e Francisco 
Emerson Maximiano, da Precisa Medicamentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/manaus-gabinete-paralelo-e-
covaxin-os-objetos-de-investigacao-da-cpi-nesta-semana

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-06-28 21:35:38
Título: Não é só efeito da pandemia: por que 19 milhões de brasileiros passam 
fome
Descrição: Efeito da pandemia intensificou o problema da fome no Brasil, mas 
está longe de ser a única explicação. Especialistas em segurança alimentar e 
desigualdade criticam o esvaziamento de programas de estímulo à agricultura 
familiar e combate à fome, além de defenderem atualizações no Bolsa Família.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57530224
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-28 15:38:55
Título: Mais invisíveis que o vírus
Descrição: Agência Pública conversou com pessoas que perderam a moradia na 
pandemia. São famílias que vivem nas ruas de São Paulo, mas não entram nos dados
oficiais da prefeitura
Url :https://apublica.org/2021/06/mais-invisiveis-que-o-virus/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 14:49:58
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Título: Artigo | A fome está de volta às ruas
Descrição: O pior de tudo isso é a desfaçatez como tentam justificar esse abismo
social, relativizando a desigualdade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/artigo-a-fome-esta-de-volta-as-
ruas

Fonte: Congresso em Foco
Título: Lewandowski afasta provas da Odebrecht em ação contra Lula
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski  
decidiu, nesta segunda-feira (28), afastar de uma ação penal envolvendo o ex-
presidente Lula, provas obtidas mediante acordos de leniência com a Odebrecht. 
Na decisão monocrática, Lewandowski acolheu o argumento da defesa  para que as 
provas não fossem consideradas válidas. O ministro concluiu que, quando a corte 
declarou a [ ]The post Lewandowski afasta provas da Odebrecht em ação contra 
Lula appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/stf-lewandowski-afasta-provas-
da-odebrecht-contra-lula/

Fonte: Poder360
Título: Nunes Marques derruba quebra de sigilo de agência contratada pela Secom
Descrição: O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
suspendeu nesta 2ª feira (28.jun.2021), em decisão liminar, as quebras de sigilo
da Calia Comunicação, que atende à Secom (Secretaria de Comunicação) do governo 
federal. As quebras tinham sido autorizadas pela CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) da Covid.A decisão atende a um pedido feito pela Calia Comunicação, 
que foi ao STF contra a decisão. 
Url :https://www.poder360.com.br/justica/nunes-marques-derruba-quebra-de-sigilo-
de-agencia-contratada-pela-secom/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil é citado na ONU por risco de genocídio de indígenas
Descrição: Pela primeira vez, situação dos indígenas no país é mencionada por 
conselheira para prevenção do genocídio no Conselho de Direitos Humanos das 
Nações Unidas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-é-citado-na-onu-por-risco-de-genocídio-de-
indígenas/a-58081382?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Relatório da ONU denuncia racismo sistêmico na polícia brasileira
Descrição: Alto Comissariado para os Direitos Humanos analisa situação da 
violência e desigualdade racial no mundo e a classifica como \inadmissível\. No 
Brasil, mortes de João Pedro, Luana Barbosa e Marielle Franco são citadas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/relatório-da-onu-denuncia-racismo-sistêmico-na-
polícia-brasileira/a-58080542?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 20:09:56
Título: Campanha prepara dossiê contra \pacote do veneno\ e debate enfrentamento
a agrotóxico
Descrição: Ação Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida promove evento de 
mobilização nacional no próximo dia 29
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/campanha-prepara-dossie-contra-
pacote-do-veneno-e-debate-enfrentamento-a-agrotoxico

Fonte: Montedo
Data: 2021-06-28
Título: Guedes terá que explicar erro de cálculo na previdência dos militares
Descrição: Auditoria do TCU apontou subavaliação de R$ 45,47 bilhões
O governo Bolsonaro reduziu propositalmente a estimativa de gasto com a 
previdência dos militares de 2020 em R$ 45,5 bilhões , segundo auditoria do 
Tribunal de Contas da União (TCU) . Para compensar, inflou o gasto com 
servidores em R$ 49,2 bilhões. “É curioso observar essa diminuição artificial do
impacto dos benefícios militares e o aumento do dos demais servidores”, resume o
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texto sobre o tema. “As falhas alinham-se à forma como o governo conduziu a 
discussão das reformas do setor público, administrativa e previdenciária”, 
mostrou a Folha de São Paulo.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/28/guedes-tera-que-explicar-erro-de-
calculo-na-previdencia-dos-militares/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-06-29
Título: Com o país à beira do racionamento, taxa extra na conta de luz pode até 
dobrar
Descrição: A área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
calcula que o novo patamar da bandeira vermelha nível dois deve subir para algo 
entre R$ 11,50 e R$ 12,00 a cada 100 quilowatt-hora consumidos.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/com-o-pais-a-beira-do-racionamento-taxa-
extra-na-conta-de-luz-pode-ate-dobrar

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 19:53:36
Título: Rede de supermercados do RS é acusada de não afastar funcionários com 
covid-19 
Descrição: Ministério Público do Trabalho aponta ocorrência de 33 surtos apenas 
nas lojas do grupo em Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/rede-de-supermercados-do-rs-e-
acusada-de-nao-afastar-funcionarios-com-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 19:25:59
Título: Com Lázaro morto, polícia quer descobrir se bandido atuava como jagunço 
de empresário
Descrição: Polícia de Goiás não conseguiu prender com vida o ex-foragido, 
fazendeiro é suspeito de ter ajudado durante a fuga
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/com-lazaro-morto-policia-quer-
descobrir-se-bandido-atuava-como-jagunco-de-empresario

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 18:51:36
Título: Dia do Orgulho LGBTQIA+: conheça o significado das letras e a 
importância da data
Descrição: Data é comemorada por todo o mundo para lembrar a resistência na 
batalha de Stonewall Inn
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/dia-do-orgulho-lgbtqia-conheca-
o-significado-das-letras-e-a-importancia-da-data
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 18:50:48
Título: \Ressignificamos a data\: Buenos Aires marcha contra transhomicídios
Descrição: Dia do Orgulho é comemorado duas vezes por ano na Argentina, nesta 
edição, reivindica direitos da comunidade trans
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/ressignificamos-a-data-buenos-
aires-marcha-contra-transhomicidios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 17:56:29
Título: Artigo | Por que ainda se orgulhar?
Descrição: Retomar a memória de quem veio antes de nós e trazer no peito o afeto
de participar dessa história de resistência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/artigo-por-que-ainda-se-orgulhar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 16:16:22
Título: Artigo | Do orgulho aos desafios: 28 de junho e a luta LGBT no Brasil
Descrição: o Brasil ocupa 1º lugar nas Américas em homicídios contra LGBTs e é 
lider em assassinatos de pessoas trans no mundo
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/artigo-do-orgulho-aos-desafios-
28-de-junho-e-a-luta-lgbt-no-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 17:16:23
Título: Artigo | Fora Bolsonaro para derrotar a Reforma Administrativa
Descrição: Tramitação e possível aprovação dessa reforma no Congresso é exemplo 
concreto de por que não podemos dissociar as pautas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/artigo-fora-bolsonaro-para-
derrotar-a-reforma-administrativa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 15:18:36
Título: Brumadinho (MG): há 900 dias, Elisângela perdeu o rio
Descrição: Conheça a história da família que celebrava a vida no rio Paraopeba. 
Crime da Vale é lembrado todo dia 25
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/brumadinho-mg-ha-900-dias-
elisangela-perdeu-o-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 13:45:17
Título: Aprovação do PL 490 põe em risco comunidades indígenas no oeste do 
Paraná
Descrição: Comunidades do Oeste tiveram um longo processo de retomada entre os 
anos 1990 e 2000, após o marco temporal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/aprovacao-do-pl-490-poe-em-
risco-comunidades-indigenas-no-oeste-do-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 12:49:07
Título: Artigo| Brasil é destaque em subnotificação de mortes e perpetuação de 
estigmas LGBT+
Descrição: Tais discriminações incluem rejeição por familiares e amigos, 
comentários vexatórios, agressões verbais e físicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/artigo-brasil-e-destaque-em-
subnotificacao-de-mortes-e-perpetuacao-de-estigmas-lgbt
 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 10:50:50
Título: Fala racista durante aula online é repudiada por estudantes de 
universidade no RS
Descrição: Estudante do curso de Enfermagem afirmou no chat da aula que \
africano fede até com banho, é triste\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/fala-racista-durante-aula-
online-no-rs-e-repudiada-por-estudantes-da-uniritter
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 10:24:04
Título: Se aprovada, Lei Paulo Gustavo poderá investir R$4,4 bilhões no setor 
cultural
Descrição: De acordo com o Comitê Paulo Gustavo, R$ 2,8 bilhões são destinados 
para o audiovisual e R$ 1,06 bi para outras áreas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/se-aprovada-lei-paulo-gustavo-
podera-investir-r-4-4-bilhoes-no-setor-cultural
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 09:11:00
Título: Gabinete de Bolsonaro admite não ter provas sobre suposta fraude 
eleitoral em 2018
Descrição: Assessoria do Palácio do Planalto revela não ter nenhum documento que
corrobore declarações do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/gabinete-de-bolsonaro-admite-
nao-ter-provas-sobre-suposta-fraude-eleitoral-em-2018
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-28 08:16:29
Título: Dois meses de greve geral na Colômbia: veja o que mudou 
Descrição: Analistas fazem um balanço das conquistas e revezes da maior 
paralisação da história do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/28/dois-meses-de-greve-geral-na-
colombia-veja-o-que-mudou
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-28 23:57:42
Título: Rosa Weber vê ‘negociações pouco transparentes’ na compra da vacina 
Covaxin
Descrição: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), apontou 
negociações pouco transparentes e grave suspeita na compra da vacina indiana 
Covaxin pelo governo do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/rosa-weber-ve-negociacoes-pouco-
transparentes-na-compra-da-vacina-covaxin/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-28 19:43:31
Título: LGBTQIA+: dinheiro não compra direitos, por Requião Filho
Descrição: Por Requião Filho* Não se sinta sozinho, o mundo está melhor do que 
era antes. Ainda é difícil, mas você está cercado de gente lutando 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/lgbtqia-dinheiro-nao-compra-
direitos-por-requiao-filho/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-28 19:43:05
Título: PSOL quer a cassação do deputado Ricardo Barros, líder do governo 
Bolsonaro na Câmara
Descrição: O PSOL vai apresentar, nesta semana, um pedido de cassação do líder 
do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP), no Conselho de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/psol-quer-a-cassacao-do-deputado-
ricardo-barros-lider-do-governo-bolsonaro-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-29 08:47:37
Título: Advogado de Ricardo Barros representou a Cansino em reunião na Anvisa
Descrição: Flávio Pansieri foi sócio do genro do deputado Ricardo Barros até 
março deste ano. Em fevereiro, o advogado esteve com Bolsonaro e em abril 
representou a Cansino em reunião na Anvisa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/advogado-de-ricardo-barros-
representou-a-cansino-em-reuniao-na-anvisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-29 00:34:08
Título: Denúncia da Fórum sobre compra de vacina CanSino vai parar no Jornal 
Nacional
Descrição: Empresa chinesa rompeu contrato com a Belcher após revelações da 
Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/midia/denuncia-da-forum-sobre-compra-de-vacina-
cansino-vai-parar-no-jornal-nacional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-28 22:34:55
Título: Não é só ataque à imprensa: Bolsonaro comete assédio moral contra 
jornalistas
Descrição: O presidente negacionista é um assediador moral de trabalhadores 
ocupando o cargo máximo do país, cadê o MPT?
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/nao-e-so-ataque-a-
imprensa-bolsonaro-comete-assedio-moral-contra-jornalistas/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-06-28 22:34:45
Título: Após novo ataque homofóbico, marcas abandonam Sikêra Jr
Descrição: Usuários levaram a #DesmonetizaSikeira ao topo dos assuntos mais 
comentados do Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/desmonetiza-sikera-jr-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-28 20:18:30
Título: Lula lá – Por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: O governo Lula, leitor, terá de entrar rachando. Não pode chegar lá 
tateando, tentando cautelosamente descobrir e aplicar o que a Faria Lima aceita,
o que Wall Street aprova, o que a mídia corporativa elogia e apoia
Url :https://revistaforum.com.br/debates/lula-la-por-paulo-nogueira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-28 19:31:56
Título: “Organização criminosa?” pergunta o governador Flávio Dino sobre 
Covaxingate
Descrição: Governador do Maranhão aponta novas linhas de investigação para a CPI
do genocídio. E mais: o futuro do PCdoB após a saída de Dino para o PSB. Com 
Cynara Menezes e Lucas Rocha. Convidados: Flávio Dino e Eumano Silva 
#RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo da Revista Fórum!Assine aqui: 
https://revistaforum.com.br/apoieDOE COM PIX pela chave: 
pix@revistaforum.com.brFaça uma [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/organizacao-criminosa-pergunta-o-
governador-flavio-dino-sobre-covaxingate/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-28 13:58:22
Título: Wizard desembarca no Brasil e entrega passaporte à PF
Descrição: O empresário suspeito de ser um dos financiadores do “gabinete 
paralelo” do ministério da Saúde vai depor na CPI do Genocídio nesta quarta-
feira
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/wizard-desembarca-no-brasil-e-entrega-
passaporte-a-pf/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-28 10:58:45
Título: Alvo de dossiê de ex-esposa, namorada de Pazuello orientou protocolo da 
cloroquina
Descrição: Recém-formada, aos 33 anos, Laura Appi foi alçada por Pazuello no dia
20 de março a cargo de direção no Ministério da Saúde. No mesmo dia, governo 
publicou novo protocolo de uso da cloroquina. Namorada do ex-ministro seria alvo
de dossiê da ex-esposa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/alvo-de-dossie-de-ex-esposa-
namorada-de-pazuello-orientou-protocolo-da-cloroquina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-28 10:13:18
Título: Time entra em campo com mensagem pela morte do “Ustra” uruguaio
Descrição: Jogadores do Villa Española, da primeira divisão uruguaia, abriram a 
faixa: \Nem esquecimento, nem perdão\, líder do time usou a camiseta: \foste sem
falar, covarde\
Url :https://revistaforum.com.br/global/time-entra-em-campo-com-mensagem-pela-
morte-do-ustra-uruguaio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-28 09:20:48
Título: Bolsonaro e militares “não republicanos” acobertaram corrupção de 
Ricardo Barros e centrão
Descrição: Bolsonaro é a continuação do golpe, que sempre teve a intenção de 
colocar o Brasil novamente nas mãos de corruptos e de entreguistas. Para isso, 

https://revistaforum.com.br/global/time-entra-em-campo-com-mensagem-pela-morte-do-ustra-uruguaio/
https://revistaforum.com.br/global/time-entra-em-campo-com-mensagem-pela-morte-do-ustra-uruguaio/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/alvo-de-dossie-de-ex-esposa-namorada-de-pazuello-orientou-protocolo-da-cloroquina/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/alvo-de-dossie-de-ex-esposa-namorada-de-pazuello-orientou-protocolo-da-cloroquina/
https://revistaforum.com.br/noticias/wizard-desembarca-no-brasil-e-entrega-passaporte-a-pf/
https://revistaforum.com.br/noticias/wizard-desembarca-no-brasil-e-entrega-passaporte-a-pf/
https://revistaforum.com.br/videos/organizacao-criminosa-pergunta-o-governador-flavio-dino-sobre-covaxingate/
https://revistaforum.com.br/videos/organizacao-criminosa-pergunta-o-governador-flavio-dino-sobre-covaxingate/
https://revistaforum.com.br/debates/lula-la-por-paulo-nogueira/
https://revistaforum.com.br/lgbt/desmonetiza-sikera-jr-homofobia/


se pintou com as cores da bandeira e sacou um discurso hipócrita de patriotismo.
Como os militares fizeram em 64
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-e-militares-nao-republicanos-
acobertaram-corrupcao-de-ricardo-barros-e-centrao/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-28 00:00:00
Título: Senadores planejam deixar escolhido de Bolsonaro em 'banho-maria' para 
que ele não consiga fazer ministro do STF
Descrição: Senadores de oposição e até mesmo alinhados com o governo de Jair 
Bolsonaro discutem a possibilidade de ignorar a indicação do presidente para 
substituir Marco Aurélio Mello no STF (Supremo Tribunal Federal), simplesmente 
deixando de votá-la. O magistrado se aposenta em julho.Leia mais (06/28/2021 - 
23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/06/senadores-planejam-deixar-escolhido-de-
bolsonaro-em-banho-maria-para-que-ele-nao-consiga-fazer-ministro-do-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-28 00:00:00
Título: Caso Covaxin expõe contradições de Bolsonaro sobre corrupção, preço de 
vacina e aval da Anvisa, veja
Descrição: Principal suspeita contra o governo Jair Bolsonaro até aqui, o caso 
Covaxin, que se tornou centro da CPI da Covid no Senado e inflama protestos pelo
impeachment do presidente, expôs uma série de contradições no discurso 
bolsonarista sobre vacinas e combate à corrupção.Leia mais (06/28/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/caso-covaxin-expoe-contradicoes-de-bolsonaro-sobre-corrupcao-
preco-de-vacina-e-aval-da-anvisa-veja.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-28 00:00:00
Título: Entenda o crime de prevaricação e como isso pode ser usado contra 
Bolsonaro no caso Covaxin
Descrição: Prevaricação se tornou uma das palavras mais repetidas por opositores
de Jair Bolsonaro desde que o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) deu 
detalhes na semana passada do encontro com o presidente da República no qual 
falou sobre as suspeitas envolvendo a importação da vacina Covaxin.Leia mais 
(06/28/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/entenda-o-crime-de-prevaricacao-e-como-isso-pode-ser-usado-
contra-bolsonaro-no-caso-covaxin.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-28 19:41:00
Título: Professores do setor público temem perda de estabilidade com reforma 
administrativa
Descrição: Debatedores também citam exemplo de servidor do Ministério da Saúde 
que denunciou \pressão indevida\ para a compra de vacina
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/778701-professores-do-setor-publico-
temem-perda-de-estabilidade-com-reforma-administrativa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-29 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 29 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (29), marcada pelo previsto reajuste das bandeiras 
tarifárias na conta de luz no Brasil, pela promessa de Biden de não permitir ao 
Irã a obter armas nucleares e pelo cessar-fogo na Etiópia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021062917713269-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-29-de-junho/
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