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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-02
Título: 3J: confirmados 340 atos 'Fora Bolsonaro' neste sábado em todo Brasil e 
no exterior
Descrição: Brasileiros voltarão às ruas para pedir a abertura do impeachment de 
Jair Bolsonaro, auxílio emergencial de R$ 600 e a intensificação da vacinação 
contra a Covid-19.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/3j-confirmados-340-atos-fora-bolsonaro-
neste-sabado-em-todo-brasil-e-no-exterior

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-02 19:29:33
Título: O Brasil vai às ruas neste sábado contra genocídio e corrupção no 
governo Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro tem que se segurar neste sábado, dia #3J,
com as novas manifestações pelo seu impeachment nas ruas de todo o País 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/o-brasil-vai-as-ruas-neste-sabado-
contra-genocidio-e-corrupcao-no-governo-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-03 02:11:38
Título: Rosa Weber autoriza inquérito e Bolsonaro será investigado por 
prevaricação
Descrição: Bolsonaro teria prevaricado ao não fazer nada quando ficou sabendo 
das denúncias de corrupção na compra da Covaxin, PF poderá coletar depoimento do
presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/urgente-rosa-weber-autoriza-inquerito-
e-bolsonaro-sera-investigado-por-prevaricacao/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-02 17:22:40
Título: Governo paga R$ 1,2 milhão por mês a herdeiras de militares acusados de 
crimes na ditadura
Descrição: Dados publicados pela primeira vez na história revelam que 73 viúvas 
e filhas de militares atuantes na ditadura receberam pagamentos do governo em 
2020 e 2021
Url :https://apublica.org/2021/07/governo-paga-r-12-milhao-por-mes-a-herdeiras-
de-militares-acusados-de-crimes-na-ditadura/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-02 15:27:43
Título: Na ONU, OAB e Comissão Arns denunciam ataques de Bolsonaro à liberdade 
de expressão
Descrição: Em sessão, entidades falaram sobre intimidação e tentativas de 
criminalização de jornalistas, lideranças e cientistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/02/na-onu-oab-e-comissao-arns-
denunciam-ataques-de-bolsonaro-a-liberdade-de-expressao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 22:40:14
Título: Bolsonaro comenta reunião com a CIA, ataca países vizinhos e dispara: 
“Estão sentindo semelhança com o Brasil?”
Descrição: Bolsonaro não deu detalhes sobre o encontro com William J. Burns, que
não constava em sua agenda, e sugeriu que a pauta foi segurança e política em 
países da América do Sul
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-reuniao-chefe-cia-paises-
vizinhos/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-02 20:04:50
Título: MPF encaminha ação de improbidade administrativa contra Pazuello à 
Justiça Federal
Descrição: Para a Procuradoria, general e ex-ministro causou danos ao patrimônio
e violou princípios da administração pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/02/mpf-encaminha-acao-de-
improbidade-administrativa-contra-pazuello-a-justica-federal

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-03 00:54:46
Título: Nova vitória: Desembargador anula ação contra Lula decorrente da Lava 
Jato
Descrição: O magistrado usou o argumento que, em decisão de busca e apreensão 
determinada por um juiz considerado suspeito, no caso Sergio Moro, as provas 
devem ser nulas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nova-vitoria-desembargador-anula-acao-
contra-lula-decorrente-da-lava-jato/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-02 19:28:14
Título: Artigo | Conclat 40 anos: a luta política foi o que uniu os 
trabalhadores
Descrição: A Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, na Praia Grande (SP), 
reuniu 6.000 pessoas em plena ditadura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/02/artigo-conclat-40-anos-a-luta-
politica-foi-o-que-uniu-os-trabalhadores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-02 18:06:12
Título: \Generalizar o campo evangélico é equívoco\, diz Pastor Henrique no Bem 
Viver na TV
Descrição: Uma produção do Brasil de Fato sobre agroecologia, meio ambiente, 
alimentação saudável, saúde e cultura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/02/generalizar-o-campo-evangelico-
e-equivoco-diz-pastor-henrique-no-bem-viver-na-tv

Fonte: Vatican News - Português
Título: Vaticano, vacinas: disponíveis para todos e com informações corretas
Descrição: Na Sala de Imprensa da Santa Sé, foi apresentado o comunicado final 
de uma mesa redonda realizada on-line, na última quinta-feira. Dom Paglia: 
reforçar as campanhas de vacinação também para outras doenças difundidas.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-07/mesa-redonda-vaticano-
vacinas-covid-paglia-coletiva-imprensa.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 20:03:17
Título: À Fórum, GSI se nega a informar pauta do encontro do chefe da CIA com 
Heleno: “Visita de cortesia”
Descrição: Presença de William J. Burns, diretor da agência de inteligência dos 
EUA no Brasil, não foi previamente divulgada, Nicolás Maduro fala em \plano 
contra a Venezuela\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gsi-nega-informar-pauta-encontro-
chefe-cia-heleno/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Entidades cobram do TCU análise de ações do governo Bolsonaro na 
Amazônia
Descrição: Um grupo de 18 entidades enviou uma carta ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) na qual pede que a corte inclua na pauta, e julgue, uma tomada de 
contas relativas às ações do  governo do presidente Jair Bolsonaro no combate ao
desmatamento e às queimadas na Amazônia Legal. Esta é a segunda vez que [ ]The 
post Entidades cobram do TCU análise de ações do governo Bolsonaro na Amazônia 
appeared first on Congresso em Foco.
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Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/meio-ambiente/entidades-tcu-acoes-do-
govenro-na-amazonia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-02 16:55:40
Título: CPI e desgaste de Bolsonaro impactam avanço de reformas liberais no 
Congresso
Descrição: Investigação sobre corrupção na Saúde empareda governo e altera 
andamento de reformas tributária e administrativa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/02/cpi-e-desgaste-de-bolsonaro-
impactam-avanco-de-reformas-liberais-no-congresso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-02 12:53:35
Título: Caso Covaxin: PGR pede inquérito para investigar Bolsonaro por 
prevaricação
Descrição: Presidente e sua família podem estar envolvidos em prevaricação e 
organização criminosa digital contra a democracia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/02/caso-covaxin-pgr-pede-inquerito-
para-investigar-bolsonaro-por-prevaricacao

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-02 22:00:55
Título: Caso Covaxin: 5 pontos em que a PGR investigará Bolsonaro por suposta 
prevaricação
Descrição: Presidente será investigado por não ter comunicado irregularidades na
compra da vacina
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57701122
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-02 12:06:13
Título: Ex-eleitores explicam por que se arrependeram de votar em Bolsonaro    
Descrição: Brasil de Fato Paraná conversou com pessoas que votaram em Bolsonaro 
em 2018 e dizem estar decepcionadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/02/ex-eleitores-explicam-por-que-
se-arrependeram-de-votar-em-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-02 11:47:24
Título: Governador do RS assume homossexualidade: “Sou gay, não tenho nada a 
esconder”
Descrição: Declaração de Eduardo Leite foi dada ao apresentador Pedro Bial, em 
programa exibido na madrugada desta sexta (2)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/02/governador-do-rs-assume-
homossexualidade-sou-gay-nao-tenho-nada-a-esconder
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-02 07:00:07
Título: Lideranças criam Parlamento Indígena do Brasil e pedem saída do 
presidente da Funai
Descrição: Marcelo Xavier foi alvo da primeira decisão do Parlaíndio por ser 
signatário do pedido para investigar Sônia Guajajara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/02/liderancas-criam-parlamento-
indigena-do-brasil-e-pedem-saida-do-presidente-da-funai
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-02 20:08:19
Título: As filhas solteiras de militares ganham até R$ 117 mil de pensão, pode 
isso?
Descrição: Filhas de militares recebem até R$ 117 mil por mês de pensão, revela 
estudo Dos R$ 19,3 bilhões que a União gastou com pensões militares 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/as-filhas-solteiras-de-militares-
ganham-ate-r-117-mil-de-pensao-pode-isso/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-02 17:14:22
Título: Governo Bolsonaro enviou vacina vencida para 1.523 municípios 
brasileiros
Descrição: Registros oficiais do Ministério da Saúde atestam que foram aplicadas
26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca. Pode isso? No incompetente e 
genocida governo de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/governo-bolsonaro-enviou-vacina-
vencida-para-1-523-municipios-brasileiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-03 01:46:35
Título: Prevaricação é crime de responsabilidade e pode levar a impeachment, 
explica advogado
Descrição: PGR, intimada pelo STF, abriu inquérito contra Jair Bolsonaro por 
prevaricação no suposto esquema de corrupção na compra da Covaxin, entenda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prevaricacao-e-crime-de-
responsabilidade-e-pode-levar-a-impeachment-explica-advogado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 23:06:23
Título: Disfarces da homofobia – Por Jean Wyllys
Descrição: A coragem de sair do armário - sobretudo quando se é um tipo que faz 
“straight acting” e é rico - é nada diante da coragem maior de ser solidário com
os mais fracos de sua comunidade, e de usar seus privilégios para defendê-los
Url :https://revistaforum.com.br/debates/disfarces-da-homofobia-por-jean-wyllys/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 20:46:08
Título: “Na minha vida nunca existiram armários”, diz Fátima Bezerra após 
revelação de Eduardo Leite
Descrição: Governadora do Rio Grande do Norte é assumidamente lésbica e passou a
ser citada após o governador do RS, a quem prestou apoio, assumir sua 
homossexualidade
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/na-minha-vida-nunca-existiram-armarios-
diz-fatima-bezerra-apos-revelacao-de-eduardo-leite/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 20:36:16
Título: Áudio vazado mostra deputado do centrão ameaçando abandonar Bolsonaro
Descrição: Parlamentar do PL cobra \acerto\ com o governo: \não vou esperar 
muito tempo por essa situação\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/audio-vazado-deputado-centrao-
abandonar-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 20:06:08
Título: Cármen Lúcia manda inquérito de Ricardo Salles para TRF-1
Descrição: O ex-ministro do Meio Ambiente é suspeito de obstruir a apuração da 
maior apreensão de madeira ilegal da história do país
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/carmen-lucia-manda-inquerito-de-
ricardo-salles-para-trf-1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 18:52:14
Título: Líder sem-teto é preso depois de desocupação em Itaguaí (RJ)
Descrição: Terreno onde 400 famílias se instalaram é de propriedade da 
Petrobras. Polícia Militar retirou as pessoas numa ação truculenta, usando gás 
lacrimogênio e caminhão blindado com jatos d’água
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sem-teto-preso-desocupacao-itaguai/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 14:14:38
Título: Natália Bonavides: O Bolsonaro legitima a violência contra as LGBT
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Descrição: A deputada federal protocolou projeto de lei que visa instituir em 
nível nacional o Programa Transcidadania que, de maneira transversal, visa 
garantir cidadania, renda, trabalho e educação às travestis e transexuais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bonavides-bolsonaro-lgbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 11:06:57
Título: Organizador falso de Caravana Bolsonarista fica com dinheiro de 
participantes
Descrição: Sujeito que se apresentava como Pablo era, na verdade, Fábio. O 
dinheiro arrecadado para a caravana não foi suficiente e, até agora, só foi 
devolvida uma parte dele
Url :https://revistaforum.com.br/politica/organizador-falso-de-caravana-
bolsonarista-fica-com-dinheiro-de-participantes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 10:40:22
Título: SP: Jovem faz fogueira para se proteger do frio e é espancado pela PM, 
veja vídeo
Descrição: Enquanto uma policial segura o rapaz, outros dois o agridem com socos
e um pedaço de madeira
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jovem-frio-espancado-pm-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 10:05:10
Título: Planalto alega segurança de Bolsonaro e não informa gastos com motociata
no Rio
Descrição: Requerimento feito pelas deputadas Fernanda Melchionna e Sâmia Bomfim
não foi respondido pelo Planalto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/planalto-alega-seguranca-de-bolsonaro-
e-nao-informa-gastos-com-motociata-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-02 09:27:10
Título: Flávio Bolsonaro joga responsabilidade da denúncia da Covaxin para 
Pazuello
Descrição: Senador afirmou que Bolsonaro avisou o então ministro da Saúde sobre 
a denúncia dos irmãos Miranda, mas não tem nenhuma prova disso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-bolsonaro-joga-
responsabilidade-da-denuncia-da-covaxin-para-pazuello/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-02 11:00:26
Título: Nem a pandemia de covid-19 freou os gastos com armas nucleares
Descrição: Um novo relatório descobriu que nove países gastaram um total de 72 
bilhões de dólares em armas nucleares ao longo de 2020.The post Nem a pandemia 
de covid-19 freou os gastos com armas nucleares appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/02/nem-pandemia-freou-armas-nucleares/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-02 13:41:02
Título: MPF acusa Pazuello de causar prejuízo de R$ 122 milhões à União por 
gestão na pandemia
Descrição: Em ação por improbidade administrativa, procuradores cobram do ex-
ministro ressarcimento mais multa de até R$ 243,9 milhões
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57689745
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-02 00:00:00
Título: Pazuello diz a aliados que sofreu pressão de Lira e Ramos para liberar 
dinheiro ao centrão
Descrição: O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse a aliados que foi 
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