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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-29 22:54:47
Título: Intelectual e abolicionista, Luiz Gama recebe título de Doutor Honoris 
Causa da USP
Descrição: “A gente espera que a concessão do título abra uma janela para que 
sua obra seja divulgada e estudada por todos que se interessem em conhecer a 
história verdadeira do país”, diz o professor e jornalista Dennis de Oliveira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/intelectual-e-abolicionista-luiz-gama-
recebe-titulo-de-doutor-honoris-causa-da-usp/

Fonte: MST
Data: 201-06-28
Título: Fora Bolsonaro e a emergência das mobilizações do 3J
Descrição: Debate entre as organizações do campo popular levantam pontos de 
destaque que dão o tom da conjuntura política das manifestações deste próximo 
sábado (3).
Url : https://mst.org.br/2021/06/28/fora-bolsonaro-e-as-emergencias-das-
mobilizacoes-do-3j/

Fonte: CUT
Data: 201-06-29
Título: CUT convoca mobilização popular para este sábado (3) pelo “Fora, Bolsonaro”
Descrição: A Executiva Nacional da CUT divulgou nota nesta segunda-feira (28)  
convocando trabalhadores e trabalhadoras e toda a sociedade para, com todos os 
cuidados necessários, como uso de máscaras e distanciamento social, participar 
do dia de mobilização organizada pela Campanha Fora, Bolsonaro marcada para o 
próximo sábado, dia 3.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cut-convoca-mobilizacao-popular-para-este-
sabado-3-pelo-fora-bolsonaro-f0b4

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-29 19:10:26
Título: Exclusivo: Superpedido de impeachment contra Bolsonaro inclui 
prevaricação e corrupção
Descrição: \Vamos imputar mais de 20 crimes\, revelou o deputado federal Rogério
Correia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/superpedido-impeachment-bolsonaro-
prevaricacao-corrupcao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 22:00:04
Título: Nova denúncia: governo Bolsonaro teria pedido propina para compra de 
AstraZenca
Descrição: \Dariam 200 milhões de doses de propina que eles queriam, com R$ 1 
bilhão\, afirmou representante de vendas à Folha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/nova-denuncia-atinge-bolsonaro-
governo-teria-pedido-propina-na-compra-de-astrazenca

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 09:24:21
Título: Política genocida e corrupta de Bolsonaro tem preço: um dólar pela vida 
de cada brasileiro
Descrição: A denúncia de Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da Davati
Medical Supply, de que o governo Jair Bolsonaro pedia um dólar de propina por 
cada dose da vacina AstraZeneca explodiu a narrativa fake de que não há 
corrupção no governo. A corrupção, que sempre existiu no governo Bolsonaro, 
agora tem preço: um dolar para cada [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/politica-genocida-e-corrupta-de-
bolsonaro-tem-preco-um-dolar-pela-vida-de-cada-brasileiro/
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Miranda diz que recebeu oferta de propina, em reunião com Barros, para 
não atrapalhar negócio da Covaxin
Descrição: O deputado Luis Miranda (DEM-DF) contou que foi procurado por um 
conhecido lobista de Brasília para ajudar nas negociações para a compra da 
vacina indiana Covaxin. O lobista em questão é Silvio Assis, conhecido da 
Polícia Federal por envolvimento em esquemas de corrupção. Assis é tido como 
homem de confiança do líder do governo na Câmara, [ ]The post Miranda diz que 
recebeu oferta de propina, em reunião com Barros, para não atrapalhar negócio da
Covaxin appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/corrupcao/miranda-diz-que-recebeu-
oferta-de-propina-em-reuniao-com-barros-para-nao-atrapalhar-negocio-da-covaxin/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 01:32:25
Título: Ricardo Barros responsabiliza Bolsonaro por nomeação de suposto 
corruptor de vacina
Descrição: Líder do governo, envolvido em outras denúncias de corrupção, diz que
não indicou diretor de logística do Ministério da Saúde que teria pedido propina
a representante de empresa de vacina
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ricardo-barros-responsabiliza-
bolsonaro-por-nomeacao-de-suposto-corruptor-de-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 02:46:51
Título: Bolsonaro tentou nomear acusado de pedir propina por vacina como diretor
da Anvisa
Descrição: Presidente desistiu da indicação de Roberto Ferreira Dias à diretoria
da agência após acusação de que ele assinou contrato irregular como diretor de 
logística no Ministério da Saúde, mas mesmo assim o manteve no cargo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-tentou-nomear-diretor-
propina-vacina-anvisa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-29 10:25:05
Título: Relatório da Abin: Luciano Hang e Kim Kataguiri batem boca pelo Twitter
Descrição: Tudo começou quando Kim resolveu divulgar relatório da Abin sobre as 
atividades do empresário: agiotagem, sonegação, contrabando e evasão de divisas 
entre outras
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/relatorio-da-abin-luciano-hang-e-
kim-kataguiri-batem-boca-pelo-twitter/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-29 18:10:08
Título: Bolsonaro é um agente letal que agrava a pandemia
Descrição: O Congresso Nacional se tornou uma extensão do matadouro instalado na
presidência da República, que celebra a morte de Lázaro mas não se compadece de 
mais de meio milhão de mortos por covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-06-29/bolsonaro-e-um-agente-letal-
que-agrava-a-pandemia.html

Fonte: MintPress News – Estados Unidos 
Título: O Estado profundo e o quarto poder: Espiões na nossa Mídia, por Alan 
MacLeod
Descrição: Nossos serviços de segurança agora parecem tão ousados e confiantes 
que fazem abertamente o que antes era feito apenas em segredo, incluindo 
influenciar e controlar grande parte da mídia corporativa principal. Alan 
Macleod discute sua investigação sobre a Diretora de Política do Reddit, Jessica
Ashooh e suas conexões com o estado profundo
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… No início deste ano, o Facebook também contratou o ex-assessor de imprensa da 
OTAN como seu chefe de inteligência, cimentando ainda mais a relação entre o 
estado profundo e o quarto estado.
Url :https://www.mintpressnews.com/reddit-jessica-ashooh-spies-in-our-media-
with-alan-macleod/277800/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-29 00:00:00
Título: TCU vê indícios de fraude de R$ 40 milhões em investimento envolvendo 
sócio de Precisa
Descrição: O Tribunal de Contas da União cita em um relatório a existência de 
indícios de fraude no investimento de R$ 40 milhões do Postalis, fundo de pensão
dos funcionários dos Correios, na Global Gestão em Saúde, sócia da Precisa, 
empresa investigada por suspeitas no contrato de compra das vacinas indianas 
Covaxin.Leia mais (06/29/2021 - 23h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/tcu-ve-indicios-de-fraude-de-r-40-milhoes-em-
investimento-envolvendo-socio-de-precisa.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 20:01:00
Título: Por que a luz vai ficar ainda mais cara no Brasil?
Descrição: Receita da crise passa por devastação ambiental, desmonte da 
Eletrobras e privilégio aos lucros das empresas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/por-que-a-luz-vai-ficar-ainda-
mais-cara-no-brasil

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-29 00:00:00
Título: Cento e sessenta e quatro organizações assinam carta a Lira contra 
projeto que dificulta demarcação de terras indígenas
Descrição: Cento e sessenta e quatro organizações assinam carta que será enviada
nesta terça-feira (29) ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), contra o 
projeto de lei 490, de 2007, que dificulta o processo de demarcação de terras 
indígenas e abre brechas para a atuação de empresas públicas e privadas nesses 
territórios.Leia mais (06/29/2021 - 14h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/cento-e-sessenta-e-quatro-organizacoes-assinam-
carta-a-lira-contra-projeto-que-dificulta-demarcacao-de-terras-indigenas.shtml
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-30 00:51:55
Título: Governo Bolsonaro pediu propina de R$ 1 bilhão com vacina, segundo a 
Folha de S. Paulo
Descrição: Roberto Ferreira Dias foi Superintendente da COHAPAR (Companhia de 
Habitação do Paraná) no governo de Beto Richa (PSDB) A propina seria US$ 1 por 
dose 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/governo-bolsonaro-pediu-propina-de-
r-1-bilhao-com-vacina-segundo-a-folha-de-s-paulo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 18:36:17
Título: RS: Governador Eduardo Leite aprova flexibilização da lei de agrotóxicos
Descrição: Por 37 a 15, deputados liberam o uso no território gaúcho de 
agrotóxicos proibidos nos países em que são fabricados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/rs-governador-eduardo-leite-
aprova-flexibilizacao-da-lei-de-agrotoxicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 17:03:41
Título: RS: bancada feminina da Câmara pede celeridade na apuração de ameaças a 
Manuela
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Descrição: Chefe de Polícia disse que investigações sobre autoria das ameaças 
avançaram nos últimos 30 dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/rs-bancada-feminina-da-camara-
pede-celeridade-na-apuracao-de-ameacas-a-manuela

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-29 17:59:31
Título: Ex-oficial da ONU: 'Se Assange fosse achado morto, suspeitaria de 
execução extrajudicial pela CIA'
Descrição: A Sputnik conversou com um ex-especialista da ONU sobre os últimos 
desenvolvimentos no julgamento de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, que 
está preso há dois anos e meio.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021062917717502-ex-oficial-da-onu-se-
assange-fosse-achado-morto-suspeitaria-de-execucao-extrajudicial-pela-cia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campanha de Solidariedade com a Venezuela no Brasil
Descrição: A Central Única dos Trabalhadores (CUT) do Brasil lançou hoje uma 
campanha de arrecadação de fundos para ajudar a Venezuela a substituir 
equipamentos de usinas de oxigênio e condenar o bloqueio dos EUA.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458878&SEO=presentan-en-
brasil-campana-de-solidaridad-con-venezuela

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 16:33:57
Título: Sikêra Jr. perde patrocinadores após discurso homofóbico em programa de 
TV
Descrição: MPF ajuizou ação civil pública contra Sikêra Jr. e RedeTV! e pede R$ 
10 milhões em indenizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/apresentador-perde-
patrocinadores-apos-discurso-homofobico-em-programa-de-tv
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 15:31:40
Título: Especulação imobiliária, pesca predatória: comunidades pesqueiras estão 
sob ameaça
Descrição: Documento da Pastoral da Pesca traz dados de 434 conflitos 
vivenciados por comunidades pesqueiras em 14 estados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/especulacao-imobiliaria-pesca-
predatoria-comunidades-pesqueiras-estao-sob-ameaca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 14:56:06
Título: Justiça nega recurso, e acusado da morte de Marielle vai a júri popular
Descrição: Ex-PMs Ronnie Lessa e Élcio Queiroz estão presos desde 2019, mas 
mandante do crime nunca foi descoberto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/justica-nega-recurso-e-acusado-
da-morte-de-marielle-vai-a-juri-popular
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 14:25:12
Título: Denúncia na CPI da Covid foi garantida por estabilidade de servidor 
público
Descrição: Luis Ricardo denunciou irregularidades no contrato entre Bharat 
Biotech e Ministério da Saúde. Lei o protegeu de ameaças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/denuncia-na-cpi-da-pandemia-foi-
garantida-por-estabilidade-de-servidor-publico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 13:16:17
Título: Últimas notícias da vacina: CoronaVac é o imunizante que mais evitou 
mortes
Descrição: Estudo é do ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, epidemiologista Wanderson de Oliveira
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/ultimas-noticias-da-vacina-
coronavac-e-o-imunizante-que-mais-evitou-mortes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 12:00:08
Título: Partido Comunista da China comemora 100º aniversário
Descrição: Partido é maior organização política do mundo, com mais de 90 milhões
de membros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/partido-comunista-da-china-
comemora-100-aniversario
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 08:47:10
Título: Bancada LGBTQIA+ de Porto Alegre propõe criação de banco de dados sobre 
comunidade 
Descrição: No Dia Internacional do Orgulho, bancada propõe projeto para 
viabilizar elaboração de políticas públicas LGBTQIA+ 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/bancada-lgbtqia-de-porto-alegre-
propoe-criacao-de-banco-de-dados-sobre-comunidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-29 08:29:19
Título: Petroleiros apontam aumento da perseguição a sindicalistas no governo de
Bolsonaro
Descrição: Demissão de Alessandro Trindade, após realizar ação solidária em 
Itaguaí (RJ), coloca em evidência a prática da estatal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/29/petroleiros-apontam-aumento-da-
perseguicao-a-sindicalistas-no-governo-de-bolsonaro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-30 01:30:06
Título: Fujão, Wizard vai depor na CPI da Covid nesta quarta-feira
Descrição: Depois de tentar dar um drible na CPI da Covid, finalmente o Carlos 
Wizard irá depor esta quarta-feira (30/6) no Senado. O Blog do Esmael 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/fujao-wizard-vai-depor-na-cpi-da-
covid-nesta-quarta-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-29 18:36:59
Título: Arthur Lira teria açulado deputado Miranda contra líder do governo na 
Câmara
Descrição: A teoria da conspiração está em alta em Brasília, sobretudo no 
Palácio do Planalto, que desconfia do presidente da Câmara Arthur Lira (PP-PR) 
na crise 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/arthur-lira-teria-aculado-deputado-
miranda-contra-lider-do-governo-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-29 23:12:57
Título: Renan quer Bolsonaro na lista de investigados pela CPI e depoimento do 
presidente
Descrição: Lista com nomes de novos investigados pela comissão deve ser 
divulgada nos próximos dias, em meio às denúncias de corrupção na compra da 
Covaxin
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-bolsonaro-investigado-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-29 20:58:58
Título: México legaliza cannabis e dá exemplo para o Brasil e o mundo
Descrição: Por decisão do Supremo Tribunal, o México passa a ser o primeiro país
com mais de 100 milhões de habitantes a legalizar o uso recreativo da maconha em
todo o território nacional. A decisão, de grande impacto em um país marcado 
pelos conflitos com o narcotráfico, será o tema principal do Fórum América 
Latina, que [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/mexico-legaliza-cannabis-e-da-exemplo-
para-o-brasil-e-o-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-29 19:09:22
Título: CCJ confirma golpe contra povos indígenas e conclui votação do PL 490
Descrição: Houve protestos de grupos indígenas em Brasília, enquanto artistas 
aderiram à campanha intitulada “Marco temporal, não”, veja vídeos
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/ccj-confirma-golpe-contra-povos-
indigenas-e-conclui-votacao-do-pl-490/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-29 16:38:22
Título: Fã de Bolsonaro, Luciana Gimenez recebeu R$ 51 mil do governo federal
Descrição: Apresentadora da Rede TV, Luciana Gimenez recebeu R$ 12 mil só para 
divulgar a nota de R$ 200. Bolsonaro também pagou cachê, de R$ 20 mil, a Luís 
Ernesto Lacombe também
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/fa-de-bolsonaro-luciana-
gimenez-recebeu-r-51-mil-do-governo-federal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-29 14:29:04
Título: Carrefour quer censurar livro que analisa casos de racismo na rede
Descrição: Livro elaborado por professores da Universidade Zumbi dos Palmares 
analisa o caso que levou à morte de João Alberto Freitas em 2020 em uma das 
lojas da empresa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/carrefour-racismo-censura/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-30 05:04:03
Título: Britney Spears está sofrendo abuso sexual, segundo Lei Maria da Penha
Descrição: Em seu primeiro depoimento no caso da tutela, Britney revela que seu 
pai faz mais do que controlar sua carreira – ele viola seus direitos humanos.The
post Britney Spears está sofrendo abuso sexual, segundo Lei Maria da Penha 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/30/britney-spears-abuso-sexual-lei-maria-
da-penha/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-06-29 11:00:02
Título: O ritual racista da imprensa na cobertura do caso Lázaro Barbosa
Descrição: Não adianta apostar em diversidade e continuar a enquadrar grupos e 
pessoas como exóticos ou aberrações, usando as mesmas réguas de séculos 
passados.The post O ritual racista da imprensa na cobertura do caso Lázaro 
Barbosa appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/06/29/ritual-racista-imprensa-cobertura-caso-
lazaro-barbosa/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-30 05:00:19
Título: O que você precisa saber sobre o avanço da variante Delta?
Descrição: A Austrália, que tinha conseguido controlar os efeitos da pandemia, 
colocou sua maior cidade, Sydney, em lockdown por duas semanas devido ao aumento
de casos de Covid-19 causado pela variante Delta. Na África do Sul, o Ministério
da Saúde alertou que a mutação descoberta na Índia já é dominante no país, que 
passa por uma terceira onda da pandemia. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-voce-precisa-saber-sobre-avanco-da-
variante-delta-1-25082434
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-29 21:46:46
Título: Sob cerco da CPI, Governo Bolsonaro suspende contrato para a compra da 
Covaxin
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Descrição: Decisão do ministro Marcelo Queiroga se deu por recomendação da CGU, 
que abriu uma auditoria para verificar a regularidade do contrato de 1,6 bilhão 
de reais. Suspensão ocorre antes da ida de representantes da Precisa 
Medicamentos, que intermediou a compra, à comissão do Senado
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-29/sob-cerco-da-cpi-governo-
bolsonaro-suspende-contrato-para-a-compra-da-covaxin.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-06-30 01:46:43
Título: Ricardo Barros tem nas mãos fatura que Bolsonaro não tem como pagar
Descrição: Sob tsunami de denúncias no caso Covaxin, deputado se move com a 
tranquilidade de quem é peça-chave no arranjo do Centrão que sustenta o Governo 
na Câmara e alimenta os sonhos do mandatário para 2022
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-30/ricardo-barros-tem-nas-maos-
fatura-que-bolsonaro-nao-tem-como-pagar.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-29 00:00:00
Título: Ricardo Barros falta a cerimônia no Planalto para evitar aparecer em 
meio a caso Covaxin
Descrição: Ricardo Barros (PP-PR) não foi a uma cerimônia no Palácio do Planalto
na tarde desta terça-feira (29).Leia mais (06/29/2021 - 23h42)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/06/ricardo-barros-falta-a-cerimonia-no-planalto-para-
evitar-aparecer-em-meio-a-caso-covaxin.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-29 23:08:00
Título: Presidente da Codevasf afirma que doações de máquinas foram pedidas por 
parlamentares
Descrição: Ele respondeu aos deputados sobre matéria jornalística que cita 
suposto \orçamento secreto\ do governo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/779349-presidente-da-codevasf-afirma-
que-doacoes-de-maquinas-foram-pedidas-por-parlamentares/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-29 22:39:00
Título: Câmara aprova projeto sobre registro internacional de patentes
Descrição: Proposta ajusta a legislação brasileira ao Protocolo de Madri, que 
permite o depósito e registro de marcas em mais de 100 países
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/779287-camara-aprova-projeto-sobre-
registro-internacional-de-patentes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-30 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 30 de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (30), marcada pela visita de Trump à fronteira 
EUA-México, pela conferência anual de Putin em que responde a perguntas dos 
cidadãos e pelas críticas de Kim Jong-un por falhas na luta contra a pandemia na
Coreia do Norte.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021063017718216-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-30-de-junho/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-06-29 15:46:23
Título: As novas batalhas em Canudos 125 anos depois do massacre incitado por 
fake news
Descrição: À espera da inclusão digital, população sertaneja conta como tenta se
defender de outras violências como exclusão e desinformação
Url :https://apublica.org/2021/06/as-novas-batalhas-em-canudos-125-anos-depois-
do-massacre-incitado-por-fake-news/
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