
    Boletim de Notícias – Brasil - 02/07/2021
             www.labdadosbrasil.com

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-01 11:04:04
Título: \Fora, Bolsonaro\: veja lista com locais de atos do próximo sábado (3)
Descrição: Com população nas ruas, denúncias de propina na vacina e superpedido 
de impeachment, cerco se fecha contra o presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/01/fora-bolsonaro-veja-lista-com-
locais-de-atos-do-proximo-sabado-3

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 10:38:47
Título: PSDB adere às manifestações de sábado pelo impeachment de Bolsonaro
Descrição: MBL vai consultar seguidores, mas opinião pessoal do coordenador 
nacional Renan Santos é pela participação: Não dá pra não ir pra rua”, escreveu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psdb-adere-as-manifestacoes-de-sabado-
pelo-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-01
Título: #3J – Fora Bolsonaro: Confira as cidades onde haverá manifestação neste sábado
Descrição: Já estão confirmados atos em mais de 180 cidades no Brasil e no 
exterior. Terceiro dia de protestos deve reunir milhares de pessoas exigindo o 
impeachment de Jair Bolsonaro
Url : https://www.cut.org.br/noticias/3j-fora-bolsonaro-confira-as-cidades-onde-
havera-manifestacao-neste-sabado-87ea

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-01 21:50:19
Título: Bolsonaro admite não ter prova que alegava possuir sobre fraude nas 
urnas em 2018
Descrição: \No mínimo, empatou. Se eu não tenho prova, também não tem prova que 
não teve\, disse, ao lado de cantor gospel
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/01/bolsonaro-admite-nao-ter-prova-
que-alegava-possuir-sobre-fraude-nas-urnas-em-2018

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-01 07:00:07
Título: Advogado da Precisa que assinou contrato da Covaxin fez campanha para 
Bolsonaro 
Descrição: Tulio Silveira é casado com ex-filiada ao PSL. No sábado, ele 
publicou mesmo trecho bíblico citado por Onyx Lorenzoni
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/01/advogado-da-precisa-que-assinou-
contrato-da-covaxin-fez-campanha-para-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 11:23:14
Título: Flávio Bolsonaro apaga post onde comemora compra da Covaxin
Descrição: Filho de Bolsonaro participou de reunião com o dono da Precisa 
Medicamentos, empresa que fechou contrato de venda da vacina indiana Covaxin, e 
o presidente do BNDES, Gustavo Montezano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-apaga-post-onde-
comemora-compra-da-covaxin/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-01 13:47:03
Título: Grupo evangélico fez oferta paralela de vacinas ao Ministério da Saúde e
prefeituras
Descrição: Grupo comandado por pastor foi ao Ministério junto a Dominguetti e 
ofereceu doses de Astrazeneca e Johnson em parceria com Davati
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Url :https://apublica.org/2021/07/grupo-evangelico-fez-oferta-paralela-de-
vacinas-ao-ministerio-da-saude-e-prefeituras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 23:19:45
Título: Bolsonaro celebra depoimento de Dominguetti à CPI
Descrição: Declaração do presidente reforça tese de que o empresário foi um \
cavalo de troia\ governista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-dominguetti-cpi/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-01
Título: Alexandre Padilha: Bolsonaro aprovou MP no Congresso que é manual da propina
Descrição: Padilha não tem dúvida, portanto, que Bolsonaro apostou no pseudo 
tratamento precoce com o objetivo de não fechar a economia.
Porém, com as duas grandes ondas de mortandade e diante dos exemplos práticos de
Israel e dos Estados Unidos, o presidente mudou de rumo — mas antes abriu as 
portas para que aliados fizessem bons negócios enquanto os brasileiros morriam. 
Url : https://www.viomundo.com.br/entrevistas/alexandre-padilha-nunca-usei-
intermediario-com-cloroquina-bolsonaro-fez-propaganda-de-farmaceutica-aliada-e-
aprovou-lei-no-congresso-que-e-manual-da-propina.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 22:09:28
Título: Weintraub assume que fugiu para os EUA por causa de inquérito: “Estou 
livre para voltar”
Descrição: Ex-ministro da Educação, um dia antes de deixar oficialmente o cargo,
foi para os EUA, usando passaporte diplomático, temendo ser preso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/weintraub-assume-fugiu-eua/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-01 13:20:53
Título: Frente Antirracista lança campanha contra violência política de gênero e
raça
Descrição: Campanha \A democracia precisa de diversas vozes\ será lançada nesta 
sexta (2)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/01/frente-antirracista-lanca-
campanha-contra-violencia-politica-de-genero-e-raca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-01 16:42:11
Título: Atos pelo Fora Bolsonaro acontecem em mais de 40 cidades mineiras no 
sábado (3)
Descrição: Campanha Fora Bolsonaro adiantou calendário de lutas contra o 
presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/01/atos-pelo-fora-bolsonaro-no-
sabado-3-acontecem-em-mais-de-40-cidades-mineiras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-01 16:30:03
Título: Covid: estudo da Fiocruz aponta maior risco de contaminação em terminais
de ônibus
Descrição: Pesquisa também avaliou unidades de saúde, parques e mercados 
públicos, praias e centros de distribuição de alimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/01/covid-estudo-da-fiocruz-aponta-
maior-risco-de-contaminacao-em-terminais-de-onibus
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-01 20:14:01
Título: Jornal britânico diz que corrupção no governo Bolsonaro vira bola de 
neve com escândalo das vacinas
Descrição: O jornal britânico The Guardian afirma nesta quinta-feira (1º/7) que 
a corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro se transformou numa bola de 
neve com 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/jornal-britanico-diz-que-corrupcao-
no-governo-bolsonaro-vira-bola-de-neve-com-escandalo-das-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 09:00:46
Título: Com diretor da CIA no Brasil, Bolsonaro ameaça convulsão social se Lula 
for eleito
Descrição: Após receber o diretor da agência de inteligência dos EUA, Bolsonaro 
voltou a atacar o sistema eleitoral e disse que não passará a faixa presidencial
caso Lula seja eleito. \Vamos ter convulsão no Brasil. Estou avisando com 
antecedência\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/com-diretor-da-cia-no-
brasil-bolsonaro-ameaca-convulsao-social-se-lula-for-eleito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 08:42:35
Título: “Que destaque foi dado a Fátima Bezerra por ser lésbica?”, indaga Jean 
Wyllys sobre Eduardo Leite ser gay
Descrição: \Não se questiona esse sujeito em nenhum momento por que ele apoiou 
explícita e alegremente um racista homofóbico\, disse Jean Wyllys sobre Eduardo 
Leite, que se assumiu gay no programa de Pedro Bial, na Globo
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/fatima-bezerra-lesbica-jean-wyllys-
eduardo-leite-gay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 01:58:02
Título: Eduardo Leite é um governador gay e um gay governador, não dá pra 
separar – Por Gabriel Galli
Descrição: Não é possível dissociar uma coisa da outra. Assim como a política 
que ele fez até agora, que o levou a apoiar um candidato abertamente LGBTIfóbico
à Presidência
Url :https://revistaforum.com.br/debates/governador-gay-gay-governador-nao-
separar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 00:39:15
Título: Jornal Nacional exibe sede da Davati vazia
Descrição: Luiz Dominguetti seria representante da empresa em negócio com o 
governo Bolsonaro, ele acusa o Ministério da Saúde de pedir propina na compra de
vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-davati-vazia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 19:45:42
Título: Em novo inquérito, Alexandre de Moraes mira família Bolsonaro
Descrição: O ministro do STF quer investigar o presidente, Carlos, Eduardo e 
Flávio Bolsonaro, além de deputados bolsonaristas, suspeitos de integrarem 
milícia digital, que dissemina fake news
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-novo-inquerito-alexandre-de-moraes-
mira-familia-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 19:24:03
Título: Negociador de vacinas leva áudio adulterado para atacar Luis Miranda
Descrição: Senadores acusam governo Bolsonaro de plantar Dominguetti como cavalo
de Troia na CPI, e vendedor de vacinas quase vai preso. Representante da empresa
Davati é PM ligado ao bolsonarismo. Com Cynara Menezes e Lucas Rocha. 
Convidados: senador Paulo Rocha e deputada Marília Arraes. #RevistaFórum 
#TVFórum Apoie o jornalismo da Revista Fórum!Assine aqui: 
https://revistaforum.com.br/apoieDOE COM PIX [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/negociador-de-vacinas-leva-audio-
adulterado-para-atacar-luis-miranda/
 
Fonte: Revista Fórum

https://revistaforum.com.br/videos/negociador-de-vacinas-leva-audio-adulterado-para-atacar-luis-miranda/
https://revistaforum.com.br/videos/negociador-de-vacinas-leva-audio-adulterado-para-atacar-luis-miranda/
https://revistaforum.com.br/politica/em-novo-inquerito-alexandre-de-moraes-mira-familia-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/em-novo-inquerito-alexandre-de-moraes-mira-familia-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-davati-vazia/
https://revistaforum.com.br/debates/governador-gay-gay-governador-nao-separar/
https://revistaforum.com.br/debates/governador-gay-gay-governador-nao-separar/
https://revistaforum.com.br/lgbt/fatima-bezerra-lesbica-jean-wyllys-eduardo-leite-gay/
https://revistaforum.com.br/lgbt/fatima-bezerra-lesbica-jean-wyllys-eduardo-leite-gay/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/com-diretor-da-cia-no-brasil-bolsonaro-ameaca-convulsao-social-se-lula-for-eleito/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/com-diretor-da-cia-no-brasil-bolsonaro-ameaca-convulsao-social-se-lula-for-eleito/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/jornal-britanico-diz-que-corrupcao-no-governo-bolsonaro-vira-bola-de-neve-com-escandalo-das-vacinas/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/jornal-britanico-diz-que-corrupcao-no-governo-bolsonaro-vira-bola-de-neve-com-escandalo-das-vacinas/


Data: 2021-07-01 18:36:11
Título: Vídeos: PM do RJ faz remoção violenta de famílias em terreno abandonado 
da Petrobras
Descrição: Os soldados usaram bombas de gás lacrimogêneo e jatos de água, 
barracas de lonas foram queimadas, enquanto mulheres e crianças gritavam, 
pedindo para não serem despejadas
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/videos-pm-do-rj-faz-remocao-violenta-
de-familias-em-terreno-abandonado-da-petrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 17:50:41
Título: OAB vai discutir impeachment de Bolsonaro em reunião extraordinária
Descrição: Para o presidente nacional da entidade, Felipe Santa Cruz, as novas 
denúncias evidenciam a reponsabilidade “do governo federal com relação à 
tragédia que vivemos”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/oab-impeachment-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 14:38:43
Título: “Cortem o Bolsonaro”: Campanha internacional denuncia destruição da 
Amazônia, veja vídeo
Descrição: Ação publicitária também afirma que é hora de boicotar produtos e 
bancos que dão sustentação aos \governantes incendiários\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/amazonia-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 14:10:37
Título: Onde está o General Heleno
Descrição: General que nunca deixou de comentar feitos e desfeitos do governo 
Bolsonaro anda calado. E só abre a boca para responder que não está calado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/onde-esta-o-general-heleno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 13:50:14
Título: Wizard teria ligação com dono da empresa investigada na compra da 
Covaxin, aponta CPI
Descrição: Questionado sobre suposta relação, o empresário usou do seu direito 
de ficar calado e não respondeu
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cpi-covaxin-wizard/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 13:11:02
Título: Malafaia defende discurso de ódio e promove perseguição às LGBT
Descrição: O pastor também afirmou que os times de futebol obrigaram “jogadores 
a usarem símbolos do ativismo gay”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/malafaia-lgbt-odio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-01 12:19:11
Título: Randolfe Rodrigues explica significado do anel de tucum
Descrição: Muitas pessoas de esquerda usam o acessório, entenda
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/outravibe/randolfe-rodrigues-explica-
significado-do-anel-de-tucum/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-01 22:05:39
Título: Cuba é o 1º país latino com vacinas 100% nacionais contra a covid-19 na 
fase final de testes
Descrição: A Abdla e a Soberana 2 já tiveram suas eficácias divulgadas e agora a
ilha mira na produção de 100 milhões de doses requisitadas por ao menos 30 
países.The post Cuba é o 1º país latino com vacinas 100% nacionais contra a 
covid-19 na fase final de testes appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/01/cuba-vacina-fase-final-testes/
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-02 05:19:12
Título: Jogo duplo de PM na CPI da Covid cria riscos para Bolsonaro e oposição
Descrição: Um policial militar que também trabalha representando empresas de 
produtos de saúde dá uma entrevista-bomba denunciando pedido de propina no 
Ministério da Saúde para negociar vacina. É chamado a depor na CPI e apresenta 
nova denúncia, dessa vez contra um deputado que tem um irmão servidor no 
ministério. 
Url :https://oglobo.globo.com/analitico/jogo-duplo-de-pm-na-cpi-da-covid-cria-
riscos-para-bolsonaro-oposicao-25086700
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-02 05:30:17
Título: Veja o que ainda precisa ser esclarecido sobre negociação e denúncia de 
propina por vacina da AstraZeneca
Descrição: RIO — O policial militar e também representante comercial Luiz Paulo 
Dominguetti prestou depoimento à CPI da Covid, no Senado, e confirmou a denúncia
de que o ex-diretor do Ministério da Saúde Roberto Dias pediu propina de US$ 1 
por dose da vacina AstraZeneca para que o negócio fosse fechado com a pasta. No 
depoimento, Dominguetti também tentou incriminar o deputado Luis Miranda (DEM-
DF), exibindo na CPI um áudio em que o parlamentar aparece falando da compra de 
um produto farmacêutico. Ao depor, o PM primeiro disse que Miranda estava 
negociando vacinas, depois, recuou e alegou que não tinha mais certeza. Miranda 
e seu irmão, um servidor de carreira do Ministério da Saúde, denunciaram à CPI 
supostas irregularidades num contrato do governo na compra da vacina indiana 
Covaxin. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/veja-que-ainda-precisa-ser-esclarecido-
sobre-negociacao-denuncia-de-propina-por-vacina-da-astrazeneca-25086546
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-02 05:00:32
Título: De Beethoven a Chico Buarque, esquenta temporada de orquestras
Descrição: Com mais de um ano de atraso, a Cidade das Artes, na Barra, retoma o 
festival em homenagem a Beethoven. O recital é uma das opções do fim de semana 
para quem gosta de música clássica, seja nos teatros, seja em lives. Confira os 
destaques:Nas telas:Os filmes mais esperados em 2021 nos cinemasBeethoven FestEm
fevereiro de 2020, a então recém-formada Orquestra Rio Sinfônica fez sua 
apresentação de estreia na Cidade das Artes para homenagear os 250 anos de 
nascimento de Beethoven (1770-1827). 
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/de-beethoven-chico-buarque-esquenta-
temporada-de-orquestras-25086624
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-02 08:54:10
Título: O disco italiano esquecido de Chico Buarque
Descrição: A antiga e profunda relação do artista com o país europeu ficou 
marcada em um disco e um show no ano de 1996.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-57690085
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-01 22:20:12
Título: CPI da Covid: entenda confusão entre Dominguetti, o 'PM vendedor de 
vacinas', e Miranda, o deputado que denunciou propina
Descrição: Cheio de inconsistências, o depoimento do vendedor de vacinas e 
policial militar Luiz Paulo Dominguetti à CPI da Covid nesta quinta gerou um 
turbilhão de dúvidas ao trazer o nome do deputado Luis Miranda - entenda a 
confusão em 3 pontos
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57690419
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-01 13:52:11
Título: Diretor financeiro das empresas de Trump se entrega a procurador de 
Manhattan
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Descrição: Ministério Público deve apresentar nesta quinta a denúncia criminal 
por fraude e crime fiscal envolvendo o conglomerado do ex-presidente
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-07-01/diretor-financeiro-das-
empresas-de-trump-se-entrega-a-procurador-de-manhattan.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-01 00:00:00
Título: Planalto se recusa a informar quanto Bolsonaro gastou para viajar à 
motociata do Rio de Janeiro
Descrição: O Palácio do Planalto se recusou a informar quanto custou a viagem de
Jair Bolsonaro para a motociata do Rio, em maio.Leia mais (07/01/2021 - 23h35)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/planalto-se-recusa-a-informar-quanto-bolsonaro-
gastou-para-viajar-a-motociata-do-rio-de-janeiro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-01 00:00:00
Título: PTB pede cassação de Luis Miranda ao Conselho de Ética da Câmara
Descrição: O PTB entrou no início da noite desta quinta-feira (1º) com 
representação ao Conselho de Ética da Câmara pela cassação do mandato do 
deputado Luis Miranda (DEM-DF).Leia mais (07/01/2021 - 23h33)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/ptb-pede-cassacao-de-luis-miranda-ao-conselho-de-
etica-da-camara.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-01 00:00:00
Título: 'Parece briga de grupos criminosos', diz Renan Calheiros sobre denúncia 
de propina na Saúde
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, afirma 
que os parlamentares ainda estão \avaliando\ as motivações do policial militar 
Luiz Paulo Dominguetti para denunciar um pedido de propina no Ministério da 
Saúde envolvendo a compra de vacinas. \Parece briga de grupos criminosos\, 
afirma ele.Leia mais (07/01/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/parece-briga-de-grupos-criminosos-diz-renan-
calheiros-sobre-denuncia-de-propina-na-saude.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-01 00:00:00
Título: Diretor citado em propina autorizou R$ 1,6 bilhão para Covaxin apesar de
série de pendências
Descrição: O diretor do Ministério da Saúde demitido após relato de que fez 
pedido de propina foi o responsável por aprovar e autorizar a reserva de R$ 1,61
bilhão para o pagamento pela vacina indiana Covaxin.Leia mais (07/01/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/diretor-citado-em-propina-autorizou-r-16-bilhao-para-covaxin-
apesar-de-serie-de-pendencias.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-07-01 22:25:00
Título: Cancelada audiência pública sobre exploração do ouro no Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/778007-cancelada-audiencia-publica-
sobre-exploracao-do-ouro-no-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-02 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 2 de julho
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (2), marcada pela visita do diretor da CIA ao 
Brasil, pela moratória às execuções da pena de morte nos EUA e pela inauguração 
da estátua da princesa Diana por seus filhos em Londres.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021070217728633-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-2-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-01 15:07:54
Título: Relatos: Pazuello quis demitir Dias, diretor suspeito de pedir propina, 
mas Bolsonaro não deixou
Descrição: Jair Bolsonaro teria impedido exoneração do agora ex-diretor de 
Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, por pressão política 
após suposto pedido de propina em 2020.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021070117726851-relatos-pazuello-quis-
demitir-dias-diretor-suspeito-de-pedir-propina-mas-bolsonaro-nao-deixou/
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