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Fonte: MST
Data: 2021-07-04
Título: Má gestão na pandemia e suspeita de corrupção mobilizam milhares pelo 
Fora, Bolsonaro
Descrição: Por Afonso Bezerra. Agendadas com um intervalo de apenas uma semana, 
as manifestações deste sábado (03) levaram milhares de pessoas às ruas em todos 
os estados e no Distrito Federal e mantiveram a mobilização registrada nos atos 
dos dias 29 de maio e 19 de junho. A avaliação da organização dos atos, 
coordenados pela Campanha Fora, Bolsonaro, é de que as revelações feitas pelos 
depoimentos na CPI da Covid, no Senado, que associam o governo Bolsonaro a um 
suposto esquema de corrupção envolvendo a compra de vacinas, aumentaram a 
indignação do povo brasileiro.
Url : https://mst.org.br/2021/07/04/ma-gestao-na-pandemia-e-suspeita-de-
corrupcao-mobilizam-milhares-pelo-fora-bolsonaro/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-03
Título: Milhares de pessoas vão às ruas exigir o impeachment de Bolsonaro
Descrição: Milhares de brasileiros foram às ruas neste sábado (3) para exigir o 
impeachment de Jair Bolsonaro (ex-PSL). De acordo com levantamento prévio das 
frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, mais de 800 mil pessoas participaram dos
protestos em 312 cidades no Brasil e 35 no exterior.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/milhares-de-pessoas-vao-as-ruas-exigir-o-
impeachment-de-bolsonaro-e805

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-07-04 02:19:42
Título: Escândalo de vacinas no Brasil ameaça Bolsonaro enquanto protestos se 
espalham
Descrição: Os brasileiros ficaram irritados com a lentidão com que seu governo 
se moveu para adquirir vacinas contra o coronavírus. Agora eles estão furiosos 
com um escândalo de corrupção envolvendo acordos de vacinas.
Url :https://www.nytimes.com/2021/07/03/world/americas/brazil-bolsonaro-vaccine-
scandal.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-04 15:48:13
Título: João Pedro Stedile ressalta adesão do PSDB ao Fora Bolsonaro: \está 
caindo a ficha\
Descrição: Dirigente do MST lembra que Bolsonaro não tem base de sustentação e 
diz que burguesia que o elegeu, pode derrubá-lo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/04/joao-pedro-stedile-ressalta-
adesao-do-psdb-ao-fora-bolsonaro-esta-caindo-a-ficha

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-05 08:45:44
Título: Rachadinha: áudio de ex-cunhada confirma que Bolsonaro comandava esquema
de corrupção do clã
Descrição: Fisiculturista Andrea Siqueira diz que irmão, André, não devolvia o 
que foi combinado e foi demitido por Bolsonaro. \Não é pouca coisa que eu sei, 
não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do 
Jair, posso ferrar a vida da Cristina. Entendeu?\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/rachadinha-audio-cunhada-
bolsonaro-corrupcao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-04 15:35:27
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Título: Imprensa destaca corrupção como \detonador\ das manifestações, veja 
repercussão 
Descrição: Jornais e emissoras do Brasil e do exterior classificaram atos como \
massivos\ e responsabilizaram Bolsonaro pela crise
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/04/imprensa-destaca-corrupcao-como-
detonador-das-manifestacoes-veja-repercussao

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-04
Título: União pagou R$ 19 bi de pensão a parentes de militares
Descrição: A União gastou R$ 19,3 bilhões com pensões de dependentes de 
militares em 2020. Das 226 mil pessoas que recebem este tipo de benefício no 
País, 137.916 delas, ou 60% do total, são filhas de militares já mortos. Os 
dados também revelam que as pensões nas Forças Armadas são maiores do que as dos
servidores civis.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/04/uniao-pagou-r-19-bi-de-pensao-a-
parentes-de-militares/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-07-05
Título: Hilde Angel sobre pensão de filhas de militares: “Matam nossos pais, 
irmãos e filhos e são premiados por três gerações”
Descrição: “Matam nossos pais, mães, irmãos, vizinhos, amigos e ainda são 
premiados por três gerações. Enquanto ficamos aqui, procurando ossos, 
revelações, fiapos de histórias que nos lembrem os nossos, e chorando como fonte
que não seca”, escreveu Angel.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/hilde-angel-sobre-
pensao-de-filhas-de-militares-matam-nossos-pais-irmaos-e-filhos-e-sao-premiados-
por-tres-geracoes/amp/?__twitter_impression=true&s=08

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-04 18:21:38
Título: Lideranças políticas enaltecem manifestações: \somos mais fortes do que 
Bolsonaro\ 
Descrição: Dos mais jovens aos veteranos, políticos celebram atos do #3J e 
registram crescimento da pressão pelo impeachment
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/04/liderancas-politicas-enaltecem-
manifestacoes-somos-mais-fortes-do-que-bolsonaro

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-04 21:06:23
Título: Deputado federal apoiou grupo religioso em oferta de vacinas ao 
Ministério da Saúde
Descrição: Roberto de Lucena, que recomendou a associação na aquisição de 
vacinas, é autor de PL que libera a compra de imunizantes sem repasse ao SUS
Url :https://apublica.org/2021/07/deputado-federal-apoiou-grupo-religioso-em-
oferta-de-vacinas-ao-ministerio-da-saude/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-04
Título: Imagem reforça que "black block" era infiltrado nas manifestações
Descrição: O diretor e produtor Rodrigo Cebrian divulgou uma cena que reforça a 
suspeita de que o vandalismo à agência do banco Santander durante a manifestação
"Fora Bolsonaro" na capital paulista foi "plantado" para desacreditar a 
esquerda. "Nenhum 'anarquista' ou 'anti-fascista' pixaria o A sem a linha 
horizontal mais cumprida e sem o círculo em volta. O próprio 'blackblock' que 
chuta a vidraça carrega uma câmera para fotografar o 'vandalismo'", escreve 
Cebrian.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/imagem-reforca-que-black-
block-era-infiltrado-nas-manifestacoes

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-04 17:45:28
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Título: Alexandre Frota: “Black Blocks de ontem são Bolsonaristas disfarçados”
Descrição: O deputado federal, que é próximo de Doria, afirmou que governo do 
estado de São Paulo já tem pistas de quem são, Bolsonaro e filhos postaram as 
cenas repetidas vezes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alexandre-frota-black-blocks-de-ontem-
sao-bolsonaristas-disfarcados/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-04 16:24:04
Título: Pedido de investigação contra Aras gera impasse entre membros do 
Conselho do MPF
Descrição: Senadores pedem investigação contra o procurador-geral da República, 
mas aliados dele no Conselho tentam barrar processo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/04/pedido-de-investigacao-contra-
aras-gera-impasse-entre-membros-do-conselho-do-mpf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-04 18:00:01
Título: Em sessão histórica, Convenção Constitucional do Chile elege Elisa 
Loncón presidenta
Descrição: Mapuche e professora da Universidade de Santiago, Loncón disse que 
presidência da Convenção será rotativa e transparente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/04/em-sessao-historica-convencao-
constitucional-do-chile-elege-elisa-loncon-presidenta

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-04 00:59:39
Título: Renan Calheiros: “Cada dia chegamos mais perto dos crimes de Bolsonaro”
Descrição: O senador enxerga retaliação da PF ao indiciá-lo sem ter competência 
para isso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-calheiros-crimes-de-bolsonaro/

Fonte: Congresso em Foco
Título: A história cobrará dos deputados cúmplices de Bolsonaro, diz Erika Kokay
Descrição: A fachada do Museu Nacional da República, no Eixo Monumental de 
Brasília, era usada para projetar fotos de algumas das mais de 520 mil vítimas 
da covid-19 enquanto, logo ao lado, o Congresso em Foco conversou, na noite 
deste sábado (3), com a deputada federal Erika Kokay (PT-DF). Na borda do 
espelho d&#8217,água em frente [ ]The post A história cobrará dos deputados 
cúmplices de Bolsonaro, diz Erika Kokay appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/deputados-cumplices-
bolsonaro-erika-kokay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-04 19:16:57
Título: Reportagem aponta conexão de sobrinho de Silvio Santos com escândalo da 
Covaxin
Descrição: Na sexta-feira, a ministra Rosa Weber autorizou inquérito para 
investigar se houve prevaricação por parte de Jair Bolsonaro diante do caso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sobrinho-silvio-santos-escandalo-
vacina-covaxin/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Concluída a cirurgia, Papa passa bem
Descrição: A operação programada para curar uma estenose diverticular do cólon 
concluiu-se à noite.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-07/concluida-operacao-papa-
francisco-reagiu-bem-cirurgia.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-04 07:00:05
Título: MST celebra centenário de Paulo Freire com bustos em escolas e 
assentamentos 
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Descrição: Primeiro busto foi entregue no assentamento Conquista da Fronteira, 
em Hulha Negra, onde o educador esteve em 1991
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/04/mst-celebra-centenario-de-paulo-
freire-com-bustos-em-escolas-e-assentamentos

Fonte: Congresso em Foco
Título: Agência do governo omite que manifestações são contra Bolsonaro
Descrição: A Agência Brasil, serviço público de notícias do governo federal, 
omitiu que os protestos que ocorrem neste sábado (3) em mais de 300 cidades e em
sete países são majoritariamente contra o presidente Jair Bolsonaro e a favor do
impeachment. A matéria publicada no site cita apenas que os manifestantes são 
contra a corrupção e [ ]The post Agência do governo omite que manifestações são 
contra Bolsonaro appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/agencia-governo-omite-
bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-04 14:33:48
Título: \Chegamos no limite, temos que ir para a rua contra Bolsonaro\, diz 
Ivone Silva
Descrição: Liderança dos Bancários, Silva lembra aumento de 170% nas mortes 
entre trabalhadores da categoria por conta da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/04/chegamos-no-limite-temos-que-ir-
para-a-rua-contra-bolsonaro-diz-ivone-silva
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-04 13:13:31
Título: Massacre no Haiti atinge importantes figuras da oposição ao governo
Descrição: Ataque coordenado na madrugada do dia 30 levou à morte de uma 
ativista, um jornalista e pelo menos outras 13 pessoas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/04/massacre-no-haiti-atinge-
importantes-figuras-da-oposicao-ao-governo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-04 07:00:05
Título: Justiça do Trabalho reconhece vínculo empregatício entre Uber e 
motorista 
Descrição: Relatora afirmou que a empresa agiu de má fé ao tentar acordo com 
trabalhador por valor muito inferior ao da causa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/04/justica-do-trabalho-reconhece-
vinculo-empregaticio-entre-uber-e-motorista
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-04 22:03:04
Título: Nunca poucos roubaram tanto
Descrição: Veio à minha cabeça um instigante artigo do empresário tucano Ricardo
Semler, articulista da Folha, que no auge da finada Lava Jato, em 2014, teve 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/nunca-poucos-roubaram-tanto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-04 12:52:59
Título: Bolsonaro leva nova invertida, agora nas ruas, de moradores em Paranaguá
[vídeo]
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) havia ironizado na 
manifestação de #19J a baixa adesão dos parnanguaras à manifestação pelo 
impeachment. Naquela oportunidade, a cidade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/bolsonaro-leva-nova-invertida-
agora-nas-ruas-de-moradores-em-paranagua-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-04 01:19:58
Título: Manifestação em frente escritório do líder de Bolsonaro termina na 
delegacia de polícia em Maringá (PR)
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Descrição: Isso a Globo não mostra. O escritório do deputado Ricardo Barros (PP-
PR), líder do governo Bolsonaro na Câmara, foi alvo de um cerco realizado por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/escritorio-do-lider-de-bolsonaro-
foi-alvo-de-cerco-de-manifestantes-em-maringa-pr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-04 00:27:50
Título: PT e PSDB se unem na avenida contra Bolsonaro, que pode cair em breve
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro que se segure como pode, pois o PSDB e PT
saíram de mãos dadas nas ruas de São Paulo pelo seu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/pt-e-psdb-se-unem-na-avenida-
contra-bolsonaro-que-pode-cair-em-breve/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-04 22:11:39
Título: Felipe Santa Cruz elegerá sucessor em chapa única na OAB
Descrição: O atual presidente da entidade pode se lançar ao governo do Rio em 
2022
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/felipe-santa-cruz-elegera-sucessor-em-
chapa-unica-na-oab/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-04 21:33:02
Título: “Bolsonaro só foi atrás da vacina por propina”, diz Paulo Pimenta
Descrição: Deputado fez referência às denúncias relativas às negociatas do 
governo com a Davati e a Precisa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-vacina-propina-paulo-
pimenta/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-05 06:08:28
Título: Não cadastre sua biometria na Droga Raia – e nem em qualquer farmácia
Descrição: Não é só pelo desconto: a rede usa seus dados de saúde para fazer 
negócios.The post Não cadastre sua biometria na Droga Raia – e nem em qualquer 
farmácia appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/05/nao-cadastre-biometria-na-droga-raia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-04 11:00:04
Título: 1 Dominghetti, 2 militares e 400 milhões de vacinas inexistentes para 
desviar o foco da CPI da Covid
Descrição: O PM, suposto negociador de vacinas, parece ter sido plantado para 
bagunçar as investigações de prevaricação de Bolsonaro no caso Covaxin.The post 
1 Dominghetti, 2 militares e 400 milhões de vacinas inexistentes para desviar o 
foco da CPI da Covid appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/04/dominguetti-pm-militares-vacinas-cpi-
covid/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-05 04:34:18
Título: Nunes Marques poderá pautar caso das 'rachadinhas' de Flávio Bolsonaro 
no STF
Descrição: BRASÍLIA - Famosa pelo julgamento dos processos relacionados à Lava-
Jato, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) entrará no segundo 
semestre de um jeito diferente: sai de cena a presidência de Gilmar Mendes, que 
ao longo de um ano deu o tom ao colegiado, e assume o posto o mais novo ministro
da Corte, Nunes Marques.De acordo com a regra do STF, a presidência cabe ao 
ministro mais antigo, mas é proibida a recondução “até que todos os seus 
integrantes hajam exercido a presidência, observada a ordem decrescente de 
antiguidade.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/nunes-marques-podera-pautar-caso-das-
rachadinhas-de-flavio-bolsonaro-no-stf-1-25091006
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
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Data: 2021-07-04 09:24:04
Título: Carlos Wizard: quais são os negócios do bilionário investigado na CPI da
Covid
Descrição: Mais conhecido pela rede de escolas de inglês que fundou, o 
empresário administra hoje com os filhos empresas e participações em varejo, 
esportes, cosméticos, logística, alimentação e finanças, em uma rede de 
empreendimentos que têm como sócios também Ronaldo, Neymar e o marido da cantora
Wanessa.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57703318
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-04 23:29:56
Título: Acelerar a vacinação é essencial no Brasil, mas sem freio nos contágios 
não haverá controle da pandemia 
Descrição: Imunização em massa deve ser acompanhada de medidas de isolamento 
social. Tipo de imunizante tampouco é relevante. Chile, que usou Coronavac, e 
Israel, que usou Pfizer, retomam medidas sanitárias
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-04/acelerar-a-vacinacao-e-
essencial-no-brasil-mas-sem-freio-nos-contagios-nao-havera-controle-da-
pandemia.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-05 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 5 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (5), marcada pelas críticas de Bolsonaro ao 
vandalismo durante manifestações, pelas celebrações do Dia da Independência nos 
EUA e pela cirurgia bem-sucedida do papa Francisco.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021070517738274-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-5-de-julho/
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