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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-01 08:37:13
Título: Covid: Como vacinação em massa desde janeiro teria mudado rumo da 
pandemia no Brasil
Descrição: Quase 130 mil mortes por covid-19 poderiam ser evitadas até o final 
do ano se país tivesse feito uma vacinação mais rápida, com 2 milhões de doses 
aplicadas por dia, meta que está dentro da capacidade do SUS
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57674512

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-01 00:28:45
Título: Ação contra Bolsonaro dá passo inédito no Tribunal Penal Internacional 
enquanto indígenas se preparam para denunciá-lo por genocídio e ecocídio na 
corte
Descrição: Povos indígenas apresentam neste mês ao TPI nova denúncia contra 
presidente que inclui ecocídio, crime recentemente tipificado. Ofensiva soma-se 
à pedido apresentado em 2019 que está sob análise da Procuradoria do tribunal. 
Nunca antes uma acusação contra um mandatário brasileiro tinha chegado a essa 
fase
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-01/acao-contra-bolsonaro-da-passo-
inedito-no-tribunal-penal-internacional-enquanto-indigenas-se-preparam-para-
denuncia-lo-por-genocidio-e-ecocidio-na-corte.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 17:34:56
Título: Oposição e ex-aliados de Bolsonaro protocolam superpedido de impeachment
em Brasília
Descrição: Diversas correntes e partidos se uniram em pedido que agrega 23 tipos
penais que teriam sido cometidos pelo presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/oposicao-e-ex-aliados-de-
bolsonaro-protocolam-superpedido-de-impeachment-em-brasilia

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-30 00:00:00
Título: Novos protestos contra Bolsonaro puxados pela esquerda terão tucanos, e 
MBL avalia adesão
Descrição: Enquanto membros da Campanha Nacional Fora Bolsonaro esperam maior 
adesão do público nas manifestações em defesa do impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) previstas para o próximo sábado (3), partidos e atores 
políticos mais ao centro e à direita avaliam que a crise se agravou, mas ainda 
digerem os novos fatos com ceticismo sobre a formação de uma força de oposição 
mais ampla e decisiva.
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/novos-protestos-contra-bolsonaro-puxados-pela-esquerda-terao-
tucanos-e-mbl-avalia-adesao.shtml

Fonte: CUT 
Data : 2021-06-301
Título: Taxa de desemprego bate recorde, vai a 14,7% e atinge 14,8 milhões de 
trabalhadores
Descrição: Segundo a Pnad Contínua, no trimestre encerrado em abril, taxa 
manteve recorde da série histórica, iniciada em 2012. Entre os trimestres 
encerrados em janeiro e abril, mais 489 mil pessoas ficaram desempregadas.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/taxa-de-desemprego-bate-recorde-vai-a-14-
7-e-atinge-14-8-milhoes-de-trabalhadore-1782

Fonte: Brasil 247
Data : 2021-07-01
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Título: Procuradoria vai investigar governo Bolsonaro por corrupção na compra da
Covaxin
Descrição: O MPF (Ministério Público Federal) abriu investigação criminal para 
apurar as irregularidades no contrato para compra da vacina indiana Covaxin 
assinado entre o governo Bolsonaro e a Precisa Medicamentos, empresa 
intermediária da Bharat Biotech.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/procuradoria-vai-investigar-governo-
bolsonaro-por-corrupcao-na-compra-da-covaxin

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 02:31:15
Título: CPI antecipa para esta quinta depoimento do denunciante do pedido de 
propina do governo
Descrição: Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se diz representante da empresa 
Davati Medical Supply, denunciou que Ministério da Saúde pediu propina de 1 
dólar por cada uma das 400 milhões de doses de vacina que queria comprar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-antecipa-depoimento-propina-
vacina/

Fonte: Viomundo
Data : 2021-06-30
Título: Wizard sorriu duas vezes, quando mentiu que só morreu de covid em Porto 
Feliz quem ficou em casa
Descrição: O empresário bolsonarista Carlos Wizard sorriu quando mencionou que 5
pessoas tinham morrido de covid em Porto Feliz, no interior de São Paulo, mas 
eram as que haviam optado pelo distanciamento social.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/wizard-sorriu-quando-mentiu-que-
so-morreu-de-covid-em-porto-feliz-quem-ficou-em-casa.html

Fonte: Carta Capital
Data : 2021-06-30
Título: Vendedor que denunciou propina chegou ao governo via ‘Abin paralela’
Descrição: O coronel da reserva do Exército Roberto Criscuoli confirmou ter sido
responsável por fazer a ponte entre a Davati e o governo.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/vendedor-que-denunciou-
propina-chegou-ao-governo-via-abin-paralela/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 18:37:04
Título: Julgamento que define demarcação de terras indígenas no STF é adiado 
para agosto
Descrição: Lideranças temem que adiamento aumente as chances de ministros 
validarem a tese jurídica rejeitada por indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/julgamento-que-define-
demarcacao-de-terras-indigenas-no-stf-e-adiado-para-agosto

Fonte: Montedo
Data : 2021-06-30
Título: STM condena tenente-coronel do Exército por favorecimento de empresa em 
processo licitatório
Descrição: O Superior Tribunal Militar (STM) condenou um tenente-coronel do 
Exército que, na condição pregoeiro, conduzia um esquema de fraudes em 
licitações de itens hospitalares. Na decisão, o tribunal condenou o militar a 4 
anos e 4 meses de reclusão, por estelionato.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/06/30/stm-condena-tenente-coronel-do-
exercito-por-favorecimento-de-empresa-em-processo-licitatorio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 20:56:27
Título: Pazuello teria tentado demitir diretor acusado de pedir propina por 
vacina e Bolsonaro vetou
Descrição: Presidente ainda tentou indicar Roberto Ferreira Dias para a 
diretoria da Anvisa e desistiu após virem à tona denúncias de contratos 
irregulares assinados por ele, mas mesmo assim o manteve no cargo
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-diretor-propina-vacina-
bolsonaro-vetou/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 20:14:54
Título: É possível construir um mundo sem agrotóxicos?
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil reúne especialistas para 
debater alternativas ao modelo de produção do agronegócio pautado no latifúndio 
e no uso indiscriminado de agrotóxicos. O governo Bolsonaro se notabilizou como 
a gestão que mais autorizou a comercialização de novos tipos de agrotóxicos no 
país. Somente em 2020 foram 493 autorizações, um recorde na série [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/e-possivel-construir-um-mundo-sem-
agrotoxicos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 10:49:35
Título: Zé Dirceu: Bolsonaro está enredado na teia da corrupção
Descrição: Para Dirceu, o fim da narrativa sobre a corrupção levou Bolsonaro a 
se voltar à defesa do voto impresso e do discurso de fraude eleitoral. \A última
trincheira de Bolsonaro são as elites financeiras, a chamada Faria Lima\. Leia 
artigo na íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ze-dirceu-bolsonaro-esta-
enredado-na-teia-da-corrupcao/
  
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: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 16:24:54
Título: Artigo | Democracia e socialismo na China
Descrição: A China não pratica um tipo de democracia reconhecida pelo Ocidente, 
mas tem construído uma forma particular
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/artigo-democracia-e-socialismo-
na-china

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data : 2021-06-30
Título: Pelo amor de Deus? A verdade do evangelho por trás da agenda do provável
embaixador do Brasil na África do Sul
Descrição: Por Peter Fabricius. Jair Bolsonaro, o polêmico presidente de 
direita, populista e negador da Covid-19, nomeou um aliado político conservador 
que enfrenta acusações de corrupção para ser o próximo embaixador de seu país na
África do Sul.
Alguns diplomatas e analistas suspeitam que o bispo Marcelo Crivella, pastor 
evangélico, cantor gospel e, até 2020, prefeito do Rio de Janeiro, só quer que o
trabalho de Pretória promova os interesses da Igreja Universal do Reino de Deus 
(IURD). Administrada pelo tio de Crivella, a igreja tem uma presença grande, mas
problemática, no sul da África. Esses diplomatas acreditam que Bolsonaro apenas 
apresentou Crivella para o cargo porque ele precisa do apoio político de seu 
partido republicano.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-30-for-heavens-sake-the-
gospel-truth-behind-the-agenda-of-brazils-likely-ambassador-to-south-africa/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-01 04:10:32
Título: VÍDEO: Líder da Universal na África do Sul orienta pastores para 
convencer fiéis a doarem casas e carros à Igreja
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Descrição: Vazamento de áudio de reunião foi um dos estopins para a revolta de 
sul-africanos contra Edir Macedo.The post VÍDEO: Líder da Universal na África do
Sul orienta pastores para convencer fiéis a doarem casas e carros à Igreja 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/01/video-lider-da-universal-na-africa-do-
sul-orienta-pastores-para-convencer-fieis-a-doarem-casas-e-carros-a-igreja/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 15:15:16
Título: Diretor da CIA visita Colômbia para missão de inteligência militar
Descrição: William Burns chegou a Bogotá na segunda-feira (29) depois de 
atentado contra presidente Iván Duque
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/diretor-da-cia-visita-colombia-
para-missao-de-inteligencia-militar

Fonte: DefesaNet RSS
Título: INTEL - CCAI (Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência 
é instalada
Descrição: A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência é 
integrada por seis senadores e seis deputados federais
Url :https://www.defesanet.com.br/intel/noticia/41197/INTEL---CCAI-%28Comissao-
Mista-de-Controle-das-Atividades-de-Inteligencia-e-instalada/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 1934: Hitler manda executar Ernst Röhm
Descrição: No dia 30 de junho de 1934 foi preso Ernst Röhm, um ex-aliado de 
Hitler. Röhm queria transformar a SA num exército sob seu poder. Ele foi 
executado dois dias depois.
Url :https://www.dw.com/pt-br/1934-hitler-manda-executar-ernst-röhm/a-297910?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Congresso em Foco
Título: Uso indevido de dados: Itaú é o multado da vez
Descrição: Renata Vilela* A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão 
do Ministério da Justiça, multou uma área do Banco Itaú por violar o Código de 
Defesa do Consumidor. Segundo a Senacon, o Banco Itaú Consignados S.A. foi 
autuado a partir de uma denúncia feita pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) e pelo Instituto de [ ]The post Uso indevido de dados: Itaú é 
o multado da vez appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/salve-seus-dados/uso-indevido-de-dados-
itau-e-o-multado-da-vez/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 12:59:30
Título: Saiba como ficou a vida de pescadores nas regiões atingidas por 
barragens em Minas
Descrição: “Agora é comum passar dez dias sem pegar um peixe sequer”, diz 
pescadora atingida pelo rompimento da barragem da Vale
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/saiba-como-ficou-a-vida-de-
pescadores-nas-regioes-atingidas-por-barragens-em-minas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 12:24:05
Título: Conselho de Ética da Câmara suspende mandato de Daniel Silveira por dois
meses
Descrição: Deputado federal, que está preso por outro processo, é acusado de 
divulgar gravação de reunião privada do PSL
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/conselho-de-etica-da-camara-
suspende-mandato-de-daniel-silveira-por-dois-meses
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 11:45:06
Título: Candidato comunista é favorito para eleição presidencial no Chile, 
segundo pesquisa
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Descrição: Pesquisas de opinião dão 14% de intenção de votos a Daniel Jadue, 
prefeito de Recoleta pelo Partido Comunista do Chile
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/candidato-comunista-e-favorito-
para-eleicao-presidencial-no-chile-segundo-pesquisa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 11:22:21
Título: Afinal, o Brasil está ou não no Mapa da Fome da ONU?
Descrição: Após mudanças metodológicas, a ferramenta não é mais utilizada pela 
Organização para divulgação dos dados da fome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/afinal-o-brasil-esta-ou-nao-no-
mapa-da-fome-da-onu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 10:29:20
Título: Surgem novas denúncias de tentativas de golpe de Fujimori no Peru
Descrição: Após três semanas de espera dos resultados oficiais, Keiko pede 
visita da OEA e se envolve em escândalo de subornos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/surgem-novas-denuncias-de-
tentativas-de-golpe-de-fujimori-no-peru
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 09:13:33
Título: Paraíba reconhece obra de Antônio Barros e Cecéu como patrimônio 
cultural imaterial
Descrição: Casal já compôs mais de 708 músicas consagradas nas vozes de cantores
como Elba Ramalho, Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/paraiba-reconhece-obra-de-
antonio-barros-e-ceceu-como-patrimonio-cultural-imaterial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 08:46:07
Título: Artigo | Venda da Eletrobras vai custar R$ 300 a mais por ano para cada 
cearense
Descrição: Sem controle, a energia elétrica do país ficará completamente 
dominada por empresas privadas internacionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/artigo-venda-da-eletrobras-vai-
custar-r-300-a-mais-por-ano-para-cada-cearense
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-30 15:31:38
Título: Requião come ‘pão com mortadela’ com presidente do PT no Paraná
Descrição: Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná pelo MDB, recebeu
com &#8216,pão e mortadela&#8217, nesta quarta (30/6) o presidente estadual do 
PT no Paraná, deputado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/requiao-come-pao-com-mortadela-com-
presidente-do-pt-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-30 14:44:34
Título: CovaxinGate: CPI da Covid definiu data para depoimento do líder Ricardo 
Barros
Descrição: A CPI da Covid no Senado estabeleceu nesta quarta-feira (30/6) as 
novas datas de depoimentos sobre o propinoduto do governo Bolsonaro com as 
vacinas. Na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/covaxingate-cpi-da-covid-definiu-
data-para-depoimento-do-lider-ricardo-barros/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-06-30 13:01:04
Título: URGENTE: Bolsonaro participou do esquema de corrupção desde o 1º dia, 
diz relator da CPI
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Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse nesta quarta-feira (30/6), 
que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação. “Ele 
participou do esquema desde o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/06/urgente-bolsonaro-participou-do-
esquema-de-corrupcao-desde-o-1o-dia-diz-relator-da-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 01:39:07
Título: MP enxerga propaganda eleitoral antecipada de Bolsonaro contra Lula
Descrição: Ação foi movida pelo PCdoB em razão de evento realizado pelo 
presidente no Maranhão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-propaganda-eleitoral-antecipada-
bolsonaro-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 23:21:27
Título: CBF tem 48h para explicar por que não usa camisa 24
Descrição: Seleção Brasileira é a única da Copa América a não usar numeração
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/cbf-selecao-camisa-24/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 22:37:07
Título: PF abre inquérito pra investigar compra da Covaxin
Descrição: Três meses após Bolsonaro ser comunicado do caso, Justiça acionou a 
PF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pf-inquerito-covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 22:31:27
Título: Propina das vacinas: deputada aciona STF para que Bolsonaro e ex-diretor
da Saúde sejam investigados
Descrição: Natália Bonavides (PT-RN) aponta indícios de corrupção e associação 
criminosa do governo após denúncia de pedido de propina a vendedor de vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputada-stf-bolsonaro-propina-
vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 21:11:13
Título: Bolsonaro: genocídio e corrupção! – Por Paulo Pimenta
Descrição: As manifestações de 29 de maio e 19 de junho introduzem um fator que 
andava ausente da disputa política: a presença massiva nas ruas das oposições 
lideradas pelas esquerdas
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bolsonaro-genocidio-corrupcao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 20:43:58
Título: Professores de Minas fazem ato em homenagem aos educadores vítimas da 
Covid-19
Descrição: Ato realizado pelo Sind-UTE/MG na porta da Assembleia Legislativa 
estadual protestava por melhores condições para a categoria e levou banners, 
faixas e velas em memória dos mortos na pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/professores-minas-ato-homenagem-
educadores-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 20:04:20
Título: Feliciano é condenado a pagar R$41,8 mil a Jean Wyllys em indenização
Descrição: Valor de indenização é igual ao que deverá pagar a deputada Bia Kicis
e outros dois bolsonaristas pela mesma fake news
Url :https://revistaforum.com.br/politica/feliciano-r418-mil-jean-wyllys-
indenizacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 19:13:35
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Título: Coronel que integrava Ministério da Saúde abriu empresa de fachada às 
vésperas do jantar da propina da Davati
Descrição: O militar Marcelo Blanco da Costa era assessor de Roberto Ferreira 
Dias na pasta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/coronel-ministerio-da-saude-empresa-
propina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 17:24:47
Título: Deputada denuncia censura e perseguição política em livros da Fundação 
Palmares: “Surreal”
Descrição: Diligência feita pela Comissão de Cultura encontrou o acervo da 
Fundação Palmares trancado em uma sala em condições inadequadas para preservação
de livros e documentos históricos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/palmares-livro-censura-fundacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 14:32:53
Título: Governo Bolsonaro cobra 1 dólar de propina por vacina enquanto Brasil 
perde 500 mil vidas
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre o novo escândalo de que o
governo Bolsonaro teria pedido US$ 1 de propina por vacina.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/governo-bolsonaro-cobra-1-dolar-de-
propina-por-vacina-enquanto-brasil-perde-500-mil-vidas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-30 11:47:15
Título: Emails comprovam negociação entre governo e empresa que denunciou pedido
de propina
Descrição: Um representante da Davati Medical Supply afirmou à Folha que recebeu
pedido de propina de US$ 1 por dose em troca de assinar contrato
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/emails-comprovam-negociacao-entre-
governo-e-empresa-que-denunciou-pedido-de-propina/
 
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 [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/politica-genocida-e-corrupta-de-
bolsonaro-tem-preco-um-dolar-pela-vida-de-cada-brasileiro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-01 05:00:24
Título: Bolsonaro encurralado entre a CPI da Covid e o Centrão
Descrição: Na quarta-feira (30), em Ponta Porã (MS), o presidente Jair Bolsonaro
atacou a maioria dos titulares da CPI da Covid, chamando-os de \sete bandidos\. 
No mesmo dia, a comissão aprovou uma série de requerimentos com potencial para 
fortalecer as investigações sobre suspeitas de irregularidades em contratos 
firmados ou negociados pelo Ministério da Saúde para a compra de vacinas. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/bolsonaro-encurralado-entre-cpi-da-covid-
o-centrao-25084398
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-01 04:30:56
Título: Vacinação pode domar epidemia até o fim do ano, mas distanciamento 
social ainda é vital, dizem especialistas
Descrição: SÃO PAULO — Os números da Covid-19 no Brasil neste ano ainda estão em
níveis acima do pior visto em 2020, mas a queda nos dados de mortes e de 
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internações pela doença sugere que há uma perspectiva de, com a vacinação em 
massa, controlar a pandemia até o fim do ano.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/vacinacao-pode-domar-epidemia-ate-
fim-do-ano-mas-distanciamento-social-ainda-vital-dizem-especialistas-25084770

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-06-30 00:00:00
Título: Denúncia de propina de US$ 1 por dose empareda governo, e Planalto tenta
blindar Bolsonaro
Descrição: Auxiliares de Jair Bolsonaro discutem nos bastidores como blindar o 
presidente das recentes denúncias contra o seu governo em relação a contratos de
vacinação. As crises constantes têm atingido uma de suas bandeiras eleitorais de
que não haveria irregularidades em sua gestão.Leia mais (06/30/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/06/denuncia-de-propina-de-us-1-por-dose-empareda-governo-e-
planalto-tenta-blindar-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-06-30 23:04:00
Título: Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara vai reunir estudos
e indicadores sobre o tema
Descrição: Objetivos incluem monitorar a atuação das parlamentares e a violência
política contra elas, além de orientar a formulação de projetos de lei para 
aumentar a participação feminina na política
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/779919-observatorio-nacional-da-mulher-
na-politica-da-camara-vai-reunir-estudos-e-indicadores-sobre-o-tema/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-01 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 1º de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (1º), marcada pelo \superpedido\ de impeachment 
contra Bolsonaro, pelo aviso de Xi Jinping às outras nações e pela morte do \
arquiteto\ da invasão americana do Iraque.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021070117722549-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-1-de-julho/
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