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1 - Caitlyn Jenner e
transexualidade

Época

Em fotos reveladoras para
revista, Caitlyn Jenner mostra
novos seios e fala de seu
processo de feminilização http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/br

Época

Padrasto de Kim Kardashian que
mudou de sexo posa para capa
da Vanity Fair http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/br

R7

Muito além de Bruce Jenner:
veja como Thammy, Roberta
Close e Ariadna eram antes de
mudar de sexo http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/

R7

Veja como Thalita Zampirolli,
Leo Áquilla, Tereza Brant e
Roberta Close eram antes de
mudar de sexo http://entretenimento.r7.com/programa-do-

2 - Corrupção na FIFA

UOL

Ex-presidente da Conmebol irá
para prisão domiciliar no
Paraguai http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015

Época

PF indicia Ricardo Teixeira por
lavagem de dinheiro e outros
três crimes http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

UOL

CBF aumentou comissões de
patrocínios na gestão Marin,
mas esconde valores http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-no

Jornal do SBT
Joseph Blatter renuncia ao cargo
de presidente da Fifa http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Ricardo Teixeira é indiciado pela
Polícia Federal http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Jornal das Dez

Secretário-geral da Fifa e ex-
presidente da CBF são
investigados http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas

Joseph Blatter renuncia ao cargo
de presidente da Fifa e convoca
novas eleições na entidade http://www.mg.superesportes.com.br/app/

Hoje em Dia

Antes de renunciar, Blatter foi
informado que era investigado
nos EUA http://www.hojeemdia.com.br/esportes/ant

O Tempo
EUA confirmam que Blatter é
alvo de investigação http://www.otempo.com.br/superfc/eua-co

Veja

Carta desmente Fifa sobre
envolvimento de Valcke em
escândalo http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/fifa-

Istoé
Fifa afasta mais três dirigentes
do futebol http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/

Época

Carta mostra que Valcke,
secretário-geral da Fifa, sabia de
US$ 10 mi em propina http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal Nacional

Imprensa americana diz que
Blatter é investigado pela justiça
dos EUA http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal Nacional
Renúncia de Blatter surpreende,
mas é bem recebida na Europa http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band

Ricardo Teixeira teria
movimentado R$ 500 mi durante
organização da Copa http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Record

Fim da era Blatter: presidente da
FIFA renuncia após 17 anos no
cargo http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal da Record

CBF se manifesta por nota e
Romário comemora renúncia de
Joseph Blatter http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal do SBT
Escândalo da Fifa pode ter efeito
positivo no comando da CBF http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Blatter renuncia ao posto de
presidente da Fifa http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/06/em-fotos-reveladoras-para-revista-caitlyn-jenner-mostra-novos-seios-e-fala-de-seu-processo-de-feminilizacao.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/06/padrasto-de-kim-kardashian-que-mudou-de-sexo-posa-para-capa-da-vanity-fair.html
http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/fotos/muito-alem-de-bruce-jenner-veja-como-thammy-roberta-close-e-ariadna-eram-antes-de-mudar-de-sexo-02062015#!/foto/1
http://entretenimento.r7.com/programa-do-gugu/fotos/veja-como-thalita-zampirolli-leo-aquilla-tereza-brant-e-roberta-close-eram-antes-de-mudar-de-sexo-07062015#!/foto/1
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/06/1636389-ex-presidente-da-conmebol-ira-para-prisao-domiciliar-no-paraguai.shtml
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/06/pf-indicia-ricardo-teixeira-por-lavagem-de-dinheiro-e-outros-tres-crimes.html
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2015/06/02/cbf-aumentou-comissoes-de-patrocinios-na-gestao-marin-mas-esconde-valores.htm
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53267/Joseph-Blatter-renuncia-ao-cargo-de-presidente-da-Fifa.html
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/ricardo-teixeira-e-indiciado-pela-policia-federal
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/secretario-geral-da-fifa-e-ex-presidente-da-cbf-sao-investigados/4222921/
http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/futebol-internacional/2015/06/02/noticia_futebol_internacional,311673/joseph-blatter-renuncia-ao-cargo-de-presidente-da-fifa-e-convoca-novas-eleicoes-na-entidade.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/esportes/antes-de-renunciar-blatter-foi-informado-que-era-investigado-nos-eua-1.322441
http://www.otempo.com.br/superfc/eua-confirmam-que-blatter-%C3%A9-alvo-de-investiga%C3%A7%C3%A3o-1.1049279
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/fifa-admite-transferencia-milionaria-mas-nega-envolvimento-de-valcke
http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/0
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/carta-mostra-que-valcke-secretario-geral-da-fifa-sabia-de-us-10-mi-em-propina.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/imprensa-americana-diz-que-blatter-e-investigado-pela-justica-dos-eua.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/renuncia-de-blatter-surpreende-mas-e-bem-recebida-na-europa.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/02/15493981-ricardo-teixeira-teria-movimentado-r-500-mi-durante-organizacao-da-copa.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/fim-da-era-blatter-presidente-da-fifa-renuncia-apos-17-anos-no-cargo-02062015
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/cbf-se-manifesta-por-nota-e-romario-comemora-renuncia-de-joseph-blatter-02062015
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53288/Escandalo-da-Fifa-pode-ter-efeito-positivo-no-comando-da-CBF.html#.VW9jDc9VhBc
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/blatter-renuncia-ao-posto-de-presidente-da-fifa


O Tempo

Blazer recebeu propina para
escolha das sedes das Copas de
1998 e 2010 http://www.otempo.com.br/superfc/blazer-r

Veja

Interpol emite alerta vermelho
contra dirigentes da Fifa e
empresário brasileiro http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/inter

Veja
Renúncia de Blatter coloca em
xeque Copas de 2018 e 2022 http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/renu

Época
Joseph Blatter renuncia à
presidência da Fifa http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

CartaCapital
Blatter renuncia e futuro da Fifa
é incerto http://www.cartacapital.com.br/sociedade/

CartaCapital
Entenda o escândalo da Fifa e
da CBF http://www.cartacapital.com.br/sociedade/

Jornal da Record

Qatar e Rússia correm risco de
perder direito de sediar a Copa
do Mundo http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal das Dez

Jornais britânicos dizem que
escolha da África do Sul em
2010 foi forjada http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal das Dez

Presidente da CBF fala na
Câmara sobre denúncias de
corrupção no futebol http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Época
Fifa suspende escolha da sede
da Copa do Mundo de 2026 http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Época

Estados Unidos pretendem
oferecer acordo de delação
premiada a José Maria Marin http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal da Record
Fifa adia escolha do país-sede
da Copa do Mundo de 2026 http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal do SBT
Zico afirma que pretende se
candidatar à presidência da Fifa http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

UOL

José Maria Marin esconde do
governo um apartamento de luxo
em Nova York http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-no

RedeTV News
Del Nero não consegue mudar
regra sobre vice da CBF http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Istoé

Fifa convoca reunião
extraordinária para dia 20 de
julho http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/

3 - Crises hídrica e
energética

Istoé
Cantareira registra maior volume
de chuvas dos últimos 10 anos http://www.istoe.com.br/assuntos/sema [1]

MGTV

Uso racional da água é tema de
atividades realizadas nesta
terça-feira em BH http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa

Governo Federal vai investir em
abastecimento de água em
Minas http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

G1

Nível baixo de reservatórios e
uso de térmicas encarecem
conta de luz http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Estado de Minas
Situação está crítica em todas as
barragens da Grande BH http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

4 - Greve dos
rodoviários em BH

MGTV

Rodoviários fazem paralisação
nesta segunda-feira em Belo
Horizonte http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Estado de Minas

Rodoviários de BH continuam
em greve; paralisação afeta
cinco estações http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia
Greve dos rodoviários inicia com
39 linhas paradas nesta segunda http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/gr

O Tempo
Greve dos rodoviários continua
nesta terça-feira em BH http://www.otempo.com.br/cidades/greve-

MGTV

Belo Horizonte enfrenta segundo
dia de paralisação de motoristas
e trocadores de ônibus http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa

Greve de rodoviários deixa
estações de ônibus fechadas
nesta segunda-feira http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

http://www.otempo.com.br/superfc/blazer-recebeu-propina-para-escolha-das-sedes-das-copas-de-1998-e-2010-1.1049730
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/interpol-emite-alerta-vermelho-contra-dirigentes-da-fifa-e-empresario-brasileiro
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/renuncia-de-blatter-coloca-em-xeque-copas-de-2018-e-2022
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/06/joseph-blatter-renuncia-presidencia-da-fifa.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/blatter-renuncia-e-futuro-da-fifa-e-incerto-129.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/entenda-o-escandalo-da-fifa-e-da-cbf-4139.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/qatar-e-russia-correm-risco-de-perder-direito-de-sediar-a-copa-do-mundo-08062015
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/jornais-britanicos-dizem-que-escolha-da-africa-do-sul-em-2010-foi-forjada/4236346/
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/presidente-da-cbf-fala-na-camara-sobre-denuncias-de-corrupcao-no-futebol/4241699/
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/fifa-suspende-escolha-da-sede-da-copa-do-mundo-de-2026.html
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/estados-unidos-pretendem-oferecer-acordo-de-delacao-premiada-jose-maria-marin.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/fifa-adia-escolha-do-pais-sede-da-copa-do-mundo-de-2026-10062015
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53432/Zico-afirma-que-pretende-se-candidatar-a-presidencia-da-Fifa.html
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2015/06/12/jose-maria-marin-esconde-do-governo-um-apartamento-de-luxo-em-nova-york.htm
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/esporte/del-nero-nao-consegue-mudar-regra-sobre-vice-da-cbf
http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/1
http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/5
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/uso-racional-da-agua-e-tema-de-atividades-realizadas-nesta-terca-feira-em-bh/4224078/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/06/10/noticia-ja-1edicao,136270/governo-federal-vai-investir-em-abastecimento-de-agua-em-minas.shtml
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/nivel-baixo-de-reservatorios-e-uso-de-termicas-encarecem-conta-de-luz.html
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/11/interna_gerais,656977/situacao-esta-critica-em-todas-as-barragens-da-grande-bh.shtml
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/rodoviarios-fazem-paralisacao-nesta-segunda-feira-em-belo-horizonte/4237362/
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/08/interna_gerais,655810/rodoviarios-continuam-em-greve-paralisacao-afeta-cinco-estacoes.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/greve-dos-rodoviarios-inicia-com-39-linhas-paradas-nesta-segunda-1.323488
http://www.otempo.com.br/cidades/greve-dos-rodovi%C3%A1rios-continua-nesta-ter%C3%A7a-feira-em-bh-1.1051809
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/belo-horizonte-enfrenta-segundo-dia-de-paralisacao-de-motoristas-e-trocadores-de-onibus/4240376/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/06/08/noticia-ja-1edicao,136192/greve-de-rodoviarios-deixa-estacoes-de-onibus-fechadas-nesta-segunda-f.shtml


Estado de Minas

Reunião com a PBH é cancelada
e rodoviários entram em greve
por tempo indeterminado http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia

Greve dos rodoviários de BH
entra no segundo dia com
prejuízo aos passageiros http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/gr

O Tempo
Segundo dia de greve tem 49
linhas de ônibus afetadas em BH http://www.otempo.com.br/cidades/segund

MGTV
Rodoviários param pelo terceiro
dia seguido em Belo Horizonte http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa
Estações do BH BUS
amanhecem fechadas na capital http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Hoje em Dia
Greve de rodoviários é
suspensa, mas só nesta quinta http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/gr

MGTV

Rodoviários suspendem
paralisação e passageiros
encontram transporte normal
nesta quinta http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Estado de Minas

Motoristas e cobradores de BH
fazem nova rodada de
negociações nesta quinta http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

5 - HSBC encerra
atividades no Brasil

G1

HSBC anuncia que irá vender e
encerrar atividades no Brasil e
Turquia http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

UOL

HSBC espera levantar US$ 17 bi
com venda de filiais no Brasil e
na Turquia http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

UOL

HSBC anuncia saída do Brasil e
corte de até 50 mil empregos no
mundo http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

R7

HSBC encerra atividades no
Brasil e cortará quase 50 mil
empregos no mundo http://noticias.r7.com/economia/hsbc-ence

Veja
HSBC anuncia que vai sair do
Brasil e cortar 50 mil empregos http://veja.abril.com.br/noticia/economia/hs

Época
HSBC confirma fim de atividades
no Brasil http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

RedeTV News
HSBC vai vender operações no
Brasil http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

6 - Igreja Católica cria
tribunal para julgar
casos de pedofilia

G1

Papa cria tribunal para julgar
bispos que acobertaram abusos
infantis http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06

Jornal da Band

Papa autoriza criação de tribunal
que julgará acobertamento de
pedófilos http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal do SBT
Papa aprova criação de tribunal
para julgar casos de pedofilia http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

7 - Investigação sobre
campanha de

Fernando Pimentel

Jornal da Band

Mulher do governador de MG
tem nome citado em operação
da PF http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Record

Governador de Minas Gerais
rebate denúncias que envolvem
esposa http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

RedeTV News
Esposa do governador de MG
teria empresa 'fantasma' http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Hoje em Dia

Empresa de Bené recebeu
aditivos ilegais de R$ 8 mi para
evento superfaturado http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

8 - Julgamento dos
indiciados no incêndio

da boate Kiss

Jornal Nacional

Começa no RS o primeiro
julgamento de réus do incêndio
na boate Kiss http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Hoje em Dia

Justiça condena dois bombeiros
e absolve seis no caso da boate
Kiss http://www.hojeemdia.com.br/noticias/bras

O Tempo

Juízes condenam dois
bombeiros em caso da boate
Kiss http://www.otempo.com.br/capa/brasil/ju%

9 - Novo pacote de
concessões do

Governo Jornal da Record

Dilma lança novo lote de
concessões de portos,
aeroportos e rodovias http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/09/interna_gerais,656181/reuniao-com-a-prefeitura-e-cancelada-e-rodoviarios-prometem-fechar-est.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/greve-dos-rodoviarios-de-bh-entra-no-segundo-dia-com-prejuizo-aos-passageiros-1.323775
http://www.otempo.com.br/cidades/segundo-dia-de-greve-tem-49-linhas-de-%C3%B4nibus-afetadas-em-bh-1.1052072
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/rodoviarios-param-pelo-terceiro-dia-seguido-em-belo-horizonte/4242638/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/06/10/noticia-ja-1edicao,136286/estacoes-do-bh-bus-amanhecem-fechadas-na-capital.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/greve-de-rodoviarios-e-suspensa-mas-so-nesta-quinta-1.324152
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/rodoviarios-suspendem-paralisacao-e-passageiros-encontram-transporte-normal-nesta-quinta/4245261/
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/11/interna_gerais,657007/greve-suspensa-por-24-horas.shtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/hsbc-anuncia-que-ira-encerrar-atividades-no-brasil-e-na-turquia.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1639702-hsbc-espera-levantar-us-17-bi-com-venda-de-filiais-no-brasil-e-na-turquia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1639665-hsbc-ira-encerrar-atividades-no-brasil-e-cortar-50-mil-empregos-no-mundo.shtml
http://noticias.r7.com/economia/hsbc-encerra-atividades-no-brasil-e-cortara-quase-50-mil-empregos-no-mundo-09062015
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/hsbc-confirma-plano-para-venda-no-brasil-mas-quer-manter-presenca-para-empresas
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/hsbc-confirma-fim-de-atividades-no-brasil.html
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/hsbc-vai-vender-operacoes-no-brasil
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/papa-autoriza-julgamento-de-bispos-por-acobertar-padres-pedofilos.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/10/15502375-papa-autoriza-criacao-de-tribunal-que-julgara-acobertamento-de-pedofilos.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53442/Papa-aprova-criacao-de-tribunal-para-julgar-casos-de-pedofilia-.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/05/30/15490908-mulher-do-governador-de-mg-tem-nome-citado-em-operacao-da-pf.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/governador-de-minas-gerais-rebate-denuncias-que-envolvem-esposa-30052015
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/esposa-do-governador-de-mg-teria-empresa-fantasma
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/empresa-de-bene-recebeu-aditivos-ilegais-de-r-8-mi-para-evento-superfaturado-1.323747
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/comeca-no-rs-o-primeiro-julgamento-de-reus-do-incendio-na-boate-kiss.html
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/brasil/justica-condena-dois-bombeiros-e-absolve-seis-no-caso-da-boate-kiss-1.322658
http://www.otempo.com.br/capa/brasil/ju%C3%ADzes-condenam-dois-bombeiros-em-caso-da-boate-kiss-1.1049666
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/dilma-lanca-novo-lote-de-concessoes-de-portos-aeroportos-e-rodovias-08062015


RedeTV News
Governo anuncia novo plano de
concessões http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

O Tempo

Governo anuncia novo plano de
quase R$ 200 bi em
infraestrutura http://www.otempo.com.br/capa/brasil/gov

Veja

Governo lança pacote de
concessões para tentar reverter
crise http://veja.abril.com.br/noticia/economia/g

RedeTV News
Dilma anuncia pacote de
concessões para infraestrutura http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Jornal das Dez
Plano de concessões repercute
entre políticos e empresários http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Época

Entenda o pacote de
concessões (ou privatizações)
do governo Dilma http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

10 - Operação Lava
Jato

RedeTV News
Controladoria prorroga
investigação da Lava Jato http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

UOL

Envolvida na Lava Jato,
Camargo Corrêa quer vender
fatia de cimenteira http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

Jornal das Dez

Funcionários da Petrobras falam
sobre processos de licitações da
empresa http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

R7

Empreiteira da Lava Jato doou
R$ 4,5 mi a Instituto e empresa
de Lula, diz jornal http://noticias.r7.com/brasil/empreiteira-da-

Veja

Mesmo com diretoria de
governança, Petrobras contrata
R$ 36 bi sem licitação http://veja.abril.com.br/noticia/economia/m

Jornal das Dez

Funcionários e ex-funcionários
da Petrobras são ouvidos em
CPI http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

UOL
Suíça aponta indício de suborno
a Cerveró http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

Jornal das Dez

CPI da Petrobras aprova
convocação do presidente do
Instituto Lula http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

11 - Parada LGBT em
SP

Jornal do SBT
Parada Gay reúne milhares de
pessoas na Avenida Paulista http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Parada do Orgulho LGBT reúne
2 milhões em SP http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Jornal das Dez
Parada do Orgulho Gay reúne
multidão na Avenida Paulista http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Hoje em Dia
Com artistas e políticos, Parada
Gay ocupa a Paulista http://www.hojeemdia.com.br/noticias/com

12 - PEC das
Domésticas

Veja

Dilma sanciona com 2 vetos lei
que regulamenta a PEC das
Domésticas http://veja.abril.com.br/noticia/economia/dil

R7

De olho na classe média, Dilma
sanciona a PEC das
Domésticas, mas faz dois vetos http://noticias.r7.com/economia/de-olho-na

Hoje em Dia

De olho na classe média, Dilma
sanciona sem vetos a PEC das
domésticas http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

Época

Entenda o que muda com a
regulamentação da PEC das
Domésticas http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

RedeTV News
Trabalhador doméstico terá sete
novos direitos http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

13 - Popularidade
Dilma

Jornal das Dez

Planalto busca agenda positiva
para recuperar popularidade de
Dilma http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

CartaCapital
Impopularidade, o drama de
Dilma http://www.cartacapital.com.br/politica/imp

Veja

Dilma tenta reconquistar
militância do PT: 'Não mudamos
de lado' http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-t

14 - Queda da
produção industrial G1

Produção industrial recua pelo
terceiro mês seguido, diz IBGE http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/governo-anuncia-novo-plano-de-concessoes
http://www.otempo.com.br/capa/brasil/governo-anuncia-novo-plano-de-quase-r-200-bi-em-infraestrutura-1.1052088
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/governo-lanca-pacote-de-concessoes-para-tentar-reverter-crise
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/dilma-anuncia-pacote-de-concessoes-para-infraestrutura
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/plano-de-concessoes-repercute-entre-politicos-e-empresarios/4241703/
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/06/entenda-o-pacote-de-concessoes-ou-privatizacoes-do-governo-dilma.html
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/controladoria-prorroga-investigacao-da-lava-jato
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1639592-envolvida-na-lava-jato-camargo-correa-quer-vender-fatia-de-cimenteira.shtml
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/funcionarios-da-petrobras-falam-sobre-processos-de-licitacoes-da-empresa/4239089/
http://noticias.r7.com/brasil/empreiteira-da-lava-jato-doou-r-45-mi-a-instituto-e-empresa-de-lula-diz-jornal-10062015
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/mesmo-com-diretoria-de-governanca-petrobras-contrata-r-36-bi-sem-licitacao
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/funcionarios-e-ex-funcionarios-da-petrobras-sao-ouvidos-em-cpi/4244374/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1641109-suica-aponta-indicio-de-suborno-a-cervero.shtml
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/cpi-da-petrobras-aprova-convocacao-do-presidente-do-instituto-lula/4247024/
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53371/Parada-Gay-reune-milhares-de-pessoas-na-Avenida-Paulista-.html
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/parada-do-orgulho-lgbt-reune-2-milhoes-em-sp
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/parada-do-orgulho-gay-reune-multidao-na-avenida-paulista/4236342/
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/com-artistas-e-politicos-parada-gay-ocupa-a-paulista-1.323428
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/dilma-sanciona-com-2-vetos-lei-complementar-da-pec-das-domesticas
http://noticias.r7.com/economia/de-olho-na-classe-media-dilma-sanciona-a-pec-das-domesticas-mas-faz-dois-vetos-02062015
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/de-olho-na-classe-media-dilma-sanciona-sem-vetos-a-pec-das-domesticas-1.322252
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/06/entenda-o-que-muda-com-regulamentacao-da-pec-das-domesticas.html
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/trabalhador-domestico-tera-sete-novos-direitos
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/v/planalto-busca-agenda-positiva-para-recuperar-popularidade-de-dilma/4225787/
http://www.cartacapital.com.br/politica/impopularidade-o-drama-de-dilma-6540.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-tenta-reconquistar-militancia-do-pt-nao-mudamos-de-lado
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/producao-industrial-recua-pelo-terceiro-mes-seguido-diz-ibge.html


Veja
Produção industrial brasileira cai
pelo 3º mês seguido http://veja.abril.com.br/noticia/economia/pr

Istoé
Brasil vai 'virar a produção
industrial', diz Levy http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/

G1
Produção da indústria cai em 13
de 14 locais em abril, diz IBGE http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

RedeTV News
Produção de veículos tem a pior
retração em 10 anos http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

15 - Queda de avião
em BH

G1

Achei que ia cair em cima de
mim', diz morador sobre queda
de avião em BH http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2

Jornal da Record

Caixa-preta de avião que caiu
sobre casa em BH é localizada e
vai ser analisada em Brasília http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

MGTV

Técnicos da Aeronáutica estão
em BH para investigar as causas
da queda do avião http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Estado de Minas

Manobras que antecederam
queda de avião em BH intrigam
especialistas http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Jornal da Alterosa
Especialista fala sobre manobras
executadas por avião que caiu http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Estado de Minas
Corpo do copiloto de avião que
caiu em BH é velado http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

16 - Redução da
maioridade penal

Jornal da Band
Projeto da maioridade penal sai
da gaveta http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal do SBT
Cunha defende referendo sobre
a redução da maioridade penal http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

R7

Pais de jovens mortos por
adolescentes debatem a
maioridade penal http://noticias.r7.com/brasil/pais-de-jovens

Jornal da Band
Projeto que reduz maioridade
penal é votado nesta quarta-feira http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

CartaCapital
Maioridade penal: o meio-termo
é um embuste http://noticias.r7.com/brasil/pais-de-jovens

Jornal da Band

Projeto que reduz maioridade
penal deve ir a plenário na
próxima semana http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

RedeTV News

Proposta de redução da
maioridade penal pode ser
votada nesta quarta (10) http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Istoé

Governo e PSDB avançam em
proposta alternativa à PEC da
maioridade aos 16 http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/

Jornal da Band

Protestos interrompem sessão
na Câmara sobre maioridade
penal http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Record

Votação do projeto que prevê a
redução da maioridade penal é
marcada por confusão http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal do SBT
Tumulto suspende debate sobre
a redução da maioridade penal http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

17 - Reforma política

Jornal da Band

Especialistas dizem que reforma
política não melhorará sistema
eleitoral http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

RedeTV News
Deputados pedem para STF
interromper reforma política http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Jornal das Dez
Deputados rejeitam maioria das
propostas de reforma política http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal da Band
Câmara dos Deputados rejeita
proposta de voto facultativo http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Hoje em Dia

Cunha diz que derrubada de
financiamento privado pode
trazer retaliações ao STF http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

Veja
Senado já fala em rever reforma
política http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/senad

18 - Seguranças nas
estações do Move Estado de Minas

Estações do Move em BH terão
vigilantes a partir de quinta-feira http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/producao-industrial-brasileira-cai-pelo-3-mes-seguido
http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/2
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/producao-da-industria-cai-em-13-de-14-locais-em-abril-diz-ibge.html
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/producao-de-veiculos-tem-a-pior-retracao-em-10-anos
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/06/achei-que-ia-cair-em-cima-de-mim-diz-morador-sobre-queda-de-aviao-em-bh.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/caixa-preta-de-aviao-que-caiu-sobre-casa-em-bh-e-localizada-e-vai-ser-analisada-em-brasilia-08062015
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/tecnicos-da-aeronautica-estao-em-bh-para-investigar-as-causas-da-queda-do-aviao/4237321/
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/08/interna_gerais,655750/manobras-que-antecederam-queda-de-aviao-em-bh-intrigam-especialistas.shtml
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/06/08/noticia-ja-1edicao,136193/especialista-fala-sobre-manobras-executadas-por-aviao-que-caiu.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/09/interna_gerais,656230/corpo-do-copiloto-de-aviao-que-caiu-em-bh-e-velado.shtml
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/01/15492907-projeto-da-maioridade-penal-sai-da-gaveta.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53264/Cunha-defende-referendo-sobre-a-reducao-da-maioridade-penal.html
http://noticias.r7.com/brasil/pais-de-jovens-mortos-por-adolescentes-debatem-a-maioridade-penal-08062015
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/08/15500042-projeto-que-reduz-maioridade-penal-e-votado-nesta-quarta-feira.html
http://noticias.r7.com/brasil/pais-de-jovens-mortos-por-adolescentes-debatem-a-maioridade-penal-08062015
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/09/15501171-projeto-que-reduz-maioridade-penal-deve-ir-a-plenario-na-proxima-semana.html
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/proposta-de-reducao-da-maioridade-penal-pode-ser-votada-nesta-quarta-10
http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/1
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/10/15502367-protestos-interrompem-sessao-na-camara-sobre-maioridade-penal.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/votacao-do-projeto-que-preve-a-reducao-da-maioridade-penal-e-marcada-por-confusao-10062015
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53438/Tumulto-suspende-debate-sobre-a-reducao-da-maioridade-penal-.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/05/30/15490909-especialistas-dizem-que-reforma-politica-nao-melhorara-sistema-eleitoral.html
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/deputados-pedem-para-stf-interromper-reforma-politica
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/v/deputados-rejeitam-maioria-das-propostas-de-reforma-politica/4214751/
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/10/15502389-camara-dos-deputados-rejeita-proposta-de-voto-facultativo.html
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/cunha-diz-que-derrubada-de-financiamento-privado-pode-trazer-retaliac-es-ao-stf-1.324495
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/senado-ja-fala-em-rever-reforma-politica
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/09/interna_gerais,656211/estacoes-do-move-em-bh-terao-vigilantes-a-partir-de-quinta-feira.shtml


O Tempo

Vigias começam a trabalhar nas
estações do Move a partir desta
quinta http://www.otempo.com.br/cidades/vigias-

MGTV

Vigilantes privados começam a
fazer segurança nas estações do
Move, em Belo Horizonte http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa
Após série de crimes, Estações
do Move terão vigilantes em BH http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

19 - Superávit na
balança comercial

G1

Balança comercial tem melhor
resultado para maio em três
anos http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

UOL

Importações caem mais, e
comércio exterior tem saldo de
R$ 2,76 bi http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

O Tempo
Balança comercial registra maior
superávit para o mês de maio http://www.otempo.com.br/capa/economia/

http://www.otempo.com.br/cidades/vigias-come%C3%A7am-a-trabalhar-nas-esta%C3%A7%C3%B5es-do-move-a-partir-desta-quinta-1.1052086
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/vigilantes-privados-comecam-a-fazer-seguranca-nas-estacoes-do-move-em-belo-horizonte/4245273/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/videos/2015/06/09/interna-videos,25928/apos-serie-de-crimes-estacoes-do-move-terao-vigilantes-em-bh.shtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/balanca-comercial-tem-melhor-resultado-para-maio-em-tres-anos.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1636386-queda-das-importacoes-se-intensifica-e-pais-tem-maior-superavit-comercial-do-ano.shtml
http://www.otempo.com.br/capa/economia/balan%C3%A7a-comercial-registra-maior-super%C3%A1vit-para-o-m%C3%AAs-de-maio-1.1048614


[1] Repetiu mesmo (aparecendo nas mais lidas)


