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Fonte: CUT
Data: 2021-07-05
Título: Atos contra Bolsonaro no exterior pedem condenação por genocídio no 
Tribunal de Haia
Descrição: Os atos do #3JForaBolsonaro ergueram vozes pela condenção de Jair 
Bolsonaro por genocídio no Tribunal Internacional de Haia. Em dia marcado por 
manifestações em pelo menos 314 cidades, 41 no exterior. As manifestações em 
defesa da vida e pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro começaram na 
Europa antes mesmo do sol nascer no Brasil. Cidades como Munique, Berlim e 
Freiburg, na Alemanha; Amsterdã; Dublin; Viena; Genebra, na Suiça; Coimbra, 
Aveiro, Porto e Lisboa, em Portugal já foram marcadas pelos protestos.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/atos-contra-bolsonaro-no-exterior-pedem-
condenacao-por-genocidio-no-tribunal-de-7ba4

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-05 20:23:13
Título: Petrobras anuncia aumento na gasolina, diesel e gás de cozinha
Descrição: A Petrobras anunciou hoje (5) que vai aumentar os preços da gasolina,
do diesel e do gás de cozinha (GLP) a partir de amanhã (6). 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/petrobras-anuncia-aumento-na-
gasolina-diesel-e-gas-de-cozinha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 09:21:47
Título: Popularidade de Bolsonaro derrete com corrupção e farsas do patriotismo 
e da defesa da família
Descrição: Bolsonaro, no fundo, só pensa agora em salvar a própria pele
Url :https://revistaforum.com.br/videos/popularidade-de-bolsonaro-derrete-com-
corrupcao-e-farsas-do-patriotismo-e-da-defesa-da-familia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 09:05:24
Título: Bolsonaro usa dinheiro destinado à Covid-19 para inflar gastos militares
Descrição: Cerca de R$ 140 milhões destinados à ações na pandemia foram 
desviados para o Ministério da Defesa que ficou ainda com parte do chamado \
Orçamento de Guerra\, usado para comprar veículos militares e uniformes.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-usa-dinheiro-
destinado-a-covid-19-para-inflar-gastos-militares/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 08:43:57
Título: Bolsonaro manda Abin intensificar monitoramento de atos
Descrição: Nas redes, o diretor da Abin, Alexandre Ramagem - que participou de 
encontro com o diretor da CIA -, publicou vídeo com críticas ao \tumulto e 
quebradeira\ dos manifestantes.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-manda-abin-intensificar-
monitoramento-de-atos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 00:45:08
Título: Nova denúncia de corrupção contra Bolsonaro é notícia principal no site 
do The Guardian
Descrição: Maior jornal do Reino Unido e um dos mais importantes do mundo deu 
grande destaque à notícia que aponta envolvimento direto do presidente no 
esquema das \rachadinhas\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/nova-denuncia-de-corrupcao-contra-
bolsonaro-e-noticia-principal-no-site-do-the-guardian/
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Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-05
Título: Sindicalista denuncia que “bandidos” armam venda dos Correios para 
empresário ou prepostos de empresário aliado de Bolsonaro
Descrição: Na campanha salarial, os Correios acabam de oferecer 0% de aumento 
salarial a seus funcionários, com adoção de banco de horas.
Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de 
Correios Telégrafos e Similares de São Paulo, Grande São Paulo e zona postal de 
Sorocaba, Elias Cesário, o Diviza, não é por acaso. Segundo Diviza, o objetivo 
da proposta é provocar a greve da categoria e o desgaste dos Correios junto à 
população, para facilitar a privatização. Os Correios já tiveram 120 mil 
funcionários, mas hoje são 89 mil. A demolição da estatal é paulatina. Desde 
2011 não são realizados concursos públicos para contratar novos trabalhadores.
Hoje a empresa está na mira do Centrão, para ser privatizada na sequência da 
Eletrobras.
Url : https://www.viomundo.com.br/entrevistas/sindicalista-denuncia-que-
bandidos-armam-venda-dos-correios-para-empresario-ou-prepostos-de-empresario-
aliado-de-bolsonaro.html

Fonte: MST
Data: 2021-07-05
Título: Mobilização aponta agroecologia como um modelo de contraposição ao 
agronegócio
Descrição: Por Iris Pacheco. Da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e Pela
vida. No terceiro encontro da Mobilização Nacional Contra os Agrotóxicos e Pela 
Vida a discussão ocorreu em torno das políticas e práticas de redução de 
agrotóxicos e de promoção da agroecologia, com uma agricultura saudável sem o 
pacote químico das sementes modificadas, fertilizantes e agrotóxicos. Nos 
encontros anteriores o foco do debate foi a conjuntura dos agrotóxicos, a 
realidade e os impactos na saúde e no ambiente.
Url : https://mst.org.br/2021/07/05/mobilizacao-aponta-agroecologia-como-um-
modelo-de-contraposicao-ao-agronegocio/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 19:31:29
Título: Auxílio emergencial é prorrogado em meio à crise política envolvendo 
Bolsonaro
Descrição: Presidente foi contra o benefício no início da pandemia de covid-19 e
reduziu o valor pago à população em 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/auxilio-emergencial-e-
prorrogado-em-meio-a-crise-politica-envolvendo-bolsonaro

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-05
Título: Bolsonaro blefa ao dizer que Forças Armadas estão com ele, diz Santos 
Cruz
Descrição: Ex-ministro da Secretaria de Governo na gestão do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz 
afirmou que o presidente “blefa” ao dizer que tem o apoio institucional das 
Forças Armadas em sua gestão.
Em entrevista ao canal do YouTube “Sua Excelência, O Fato”, Santos Cruz, ao ser 
questionado sobre o suposto apoio dos militares e das Forças Armadas que o 
presidente diz possuir, declarou que “é evidente” que Jair Bolsonaro está 
blefando, e atribuiu a percepção existente em parte da população de que o 
governo está aliado com as Forças Armadas devido à grande quantidade de 
militares em postos-chave no Palácio do Planalto.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/05/bolsonaro-blefa-ao-dizer-que-forcas-
armadas-estao-com-ele-diz-santos-cruz/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 16:05:12
Título: RJ: MST pressiona Incra e Justiça concede imissão de posse da Usina de 
Cambahyba
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Descrição: Oficiais de Justiça estiveram nas terras onde está montado o 
Acampamento Cícero Guedes, em Campos dos Goytacazes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/rj-mst-pressiona-incra-e-
justica-concede-imissao-de-posse-da-usina-de-cambahyba

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-05 10:00:00
Título: Depoimentos ampliam indícios de crimes sexuais de Samuel Klein para três
décadas
Descrição: Mulheres contam que ocorreram “orgias” com meninas na sede da Casas 
Bahia até 2013, período de criação da Globex e Via Varejo
Url :https://apublica.org/2021/07/depoimentos-ampliam-indicios-de-crimes-
sexuais-de-samuel-klein-para-tres-decadas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 18:49:17
Título: Daniel Silveira assina acordo de transação penal e vai pagar R$ 20 mil 
por desacato
Descrição: Parlamentar se revoltou e proferiu palavrões quando estava sendo 
preso e uma servidora ordenou que ele colocasse máscara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/daniel-silveira-assina-acordo-
de-transacao-penal-e-vai-pagar-r-20-mil-por-desacato

Fonte: Metrópoles
Data: 2021-07-05
Título: Daniel Silveira pede asilo a quatro embaixadas e tem recusa em todas
Descrição: Novamente preso, Daniel Silveira teve quatro pedidos de asilo 
diplomático recusados. A defesa do deputado não revela a quais embaixadas foram 
endereçadas as solicitações, mas diz que três foram para países europeus e uma 
para a representação de um país asiático.
Url : https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/daniel-silveira-pede-
asilo-a-quatro-embaixadas-e-tem-recusa-em-todas

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-06 01:56:58
Título: Defesa gasta mais de meio bilhão por ano com pensões acumuladas pagas a 
parentes de militares 
Descrição: Dados inéditos referentes a 2020 mostram que familiares de militares 
mortos receberam 19,3 bilhões de reais líquidos. Muitos recebem mais de um 
benefício, ainda com base na regra de pagamentos vitalícios mudada em 2001. 
Militares da reserva ou reformados receberam outros 22,1 bilhões
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-06/defesa-gasta-mais-de-meio-
bilhao-por-ano-com-pensoes-acumuladas-pagas-a-parentes-de-militares.html

Fonte: Vatican News - Português
Título: Faleceu padre Swamy, preso por 9 meses por defender os indígenas
Descrição: Condolências pela morte do padre Stan Swamy, o jesuíta de 84 anos que
faleceu nesta segunda-feira em Mumbai, Índia. Ele havia sido preso sob a 
acusação de terrorismo por seu compromisso com os povos tribais
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-07/padre-stan-swamy-india-
falecimento.html

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-05
Título: As manifestações crescem no Brasil e não diminuem nos países vizinhos...
Descrição: Milton Rondó. 'O triunfo do bem no Chile martirizado pela extrema-
direita, há décadas, não poderia ser mais espetacular'. O ladrão de vacina 
disse, na semana passada, que só passará a faixa presidencial para um presidente
eleito sem fraude. O genocida de fraude eleitoral entende, porque já a praticou.
Aliás, a própria carreira política dele nada mais é do que imensa fraude.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/as-manifestacoes-crescem-no-
brasil-e-nao-diminuem-nos-paises-vizinhos/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-07-05 13:03:52
Título: Desigualdade: 23% da população mundial tem apenas a 1ª dose da vacina
Descrição: Dados mostram que apenas 0,9% das pessoas receberam pelo menos uma 
dose da vacina em países de baixa renda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/desigualdade-23-da-populacao-
mundial-tem-apenas-a-1-dose-da-vacina

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Chacina do Jacarezinho faz 2 meses sob temor de impunidade
Descrição: Papel da Polícia Civil e do MP na investigação da operação policial 
mais letal da história do Rio é colocado em questão, e histórico de casos 
semelhantes no estado indica que agentes envolvidos podem acabar impunes.
Url :https://www.dw.com/pt-br/chacina-do-jacarezinho-faz-2-meses-sob-temor-de-
impunidade/a-58171168?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-05
Título: Senador protocola pedido de CPI para investigar denúncia de rachadinha 
de Bolsonaro.
Descrição: O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou, nesta segunda-
feira 5, um requerimento para instalar a chamada ‘CPI da Rachadinha’. Vieira 
apresentou o pedido horas depois de o portal UOL publicar uma reportagem que 
reforça as suspeitas de que o presidente Jair Bolsonaro desviava e se apropriava
indevidamente de salários de assessores em seus tempos de deputado federal.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/senador-protocola-pedido-de-cpi-
para-investigar-denuncia-de-rachadinha-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 18:24:06
Título: Ceará: concurso de fotografia premiará juventude do campo, indígenas e 
quilombolas
Descrição: Serão premiados 10 jovens que retratem a valorização dos saberes e 
sabores da cultura alimentar.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/ceara-concurso-de-fotografia-
premiara-juventude-do-campo-indigenas-e-quilombolas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 17:02:21
Título: Artigo | Protestos, escalada de denúncias e o horizonte imprevisível de 
Bolsonaro
Descrição: A mobilização dos setores médios, da juventude estudantil e das 
organizações da classe trabalhadora manteve o vigor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/artigo-protestos-escalada-de-
denuncias-e-o-horizonte-imprevisivel-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 16:22:29
Título: Na Presidência, Bolsonaro não pode responder por suposto crime de 
rachadinha
Descrição: O presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao 
exercício de suas funções, enquanto estiver no mandato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/na-presidencia-bolsonaro-nao-
pode-responder-por-suposto-crime-de-rachadinha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 13:27:09
Título: Artigo | Sobre Xinjiang, os Estados Unidos e sua fábrica de mentiras
Descrição: Mentiras aparecem justamente quando a China caminha a passos largos 
no rumo de alcançar seus objetivos nacionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/artigo-sobre-xinjiang-os-
estados-unidos-e-sua-fabrica-de-mentiras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 12:23:08
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Título: Projeto que libera Estrada do Colono, no Paraná, é ameaça a unidades de 
preservação
Descrição: De autoria do deputado Vermelho (PSD-PR), PL quer reabrir estrada no 
meio do Parque Iguaçu (PR)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/projeto-que-libera-estrada-do-
colono-no-parana-e-ameaca-a-unidades-de-preservacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 11:44:39
Título: PR: Comunidade Quilombola Paiol de Telha conquista a posse de áreas a 
serem tituladas
Descrição: Faixa territorial ainda não compreende a totalidade da área 
reconhecida pelo Incra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/pr-comunidade-quilombola-paiol-
de-telha-tera-a-posse-das-areas-a-serem-tituladas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 09:47:33
Título: Artigo | Nós e a revolução bolivariana
Descrição: Independência da Venezuela foi primeiro passo para a formação de uma 
unidade latino-americana, a \Grande Colômbia\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/artigo-nos-e-a-revolucao-
bolivariana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 08:21:16
Título: \Ninguém regula a América\: guerras híbridas são tema de curso online 
gratuito
Descrição: Aulas começam no próximo dia 7 e debatem os tentáculos estadunidenses
na America Latina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/ninguem-regula-a-america-
guerras-hibridas-sao-tema-de-curso-online-gratuito
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-05 08:13:06
Título: Indicação de Bolsonaro ao STF sofrerá forte resistência na sociedade, 
dizem juristas
Descrição: Presidente tenta emplacar mais um nome submisso aos seus interesses 
na vaga do ministro Marco Aurélio Mello
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/05/indicacao-de-bolsonaro-ao-stf-
sofrera-forte-resistencia-na-sociedade-dizem-juristas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-05 23:28:52
Título: ‘Micheque livre, Bolsonaro quase preso’, segundo as redes sociais
Descrição: A primeira-dama Michelle Bolsonaro, chamada nas redes sociais como 
Micheque, teve o pedido de investigação arquivado pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), que, nesta segunda-feira (5/7), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/micheque-livre-bolsonaro-quase-
preso-segundo-as-redes-sociais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-05 21:56:27
Título: Lula diz que é sua democracia contra o fascismo de Bolsonaro em 2022
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reverberou nas redes 
sociais, nesta segunda-feira (5/7), uma entrevista que concedeu ao argentino 
Página 12. Segundo o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/lula-diz-que-e-sua-democracia-
contra-o-fascismo-de-bolsonaro-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-05 18:16:18
Título: Renan Calheiros vê conexão entre rachadinhas e propinas nas vacinas 
Covaxin e Astrazeneca
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Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, vê 
fortes indícios entre entre as rachadinhas de Jair Bolsonaro e os pedidos de 
propinas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/renan-calheiros-ve-conexao-entre-
rachadinhas-e-propinas-nas-vacinas-covaxin-e-astrazeneca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-05 17:56:53
Título: Partido Novo anuncia apoio ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro
Descrição: Deu muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro o início desta 
semana. Até o Partido Novo resolveu aderir ao Fora Bolsonaro. Em nota, a 
agremiação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/partido-novo-anuncia-apoio-ao-
impeachment-do-presidente-jair-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-05 13:19:36
Título: Black blocs bolsonaristas e PM infiltrada: muito cuidado com eles nas 
manifestações
Descrição: Por Milton Alves* É de se perguntar por onde andavam os chamados 
black blocs durante as manifestações populares ocorridas desde o golpe contra o 
mandato 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/black-blocs-bolsonaristas-e-pm-
infiltrada-muito-cuidado-com-eles-nas-manifestacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 00:59:52
Título: Empresário preso por fraude nos EUA está envolvido em escândalo da 
Davati, revela JN
Descrição: Comissões do negócio de 400 milhões de doses seriam pagas a empresa 
ligada a Daniel Fernandes e ao reverendo Amilton Gomes
Url :https://revistaforum.com.br/midia/empresario-fraude-eua-escandalo-da-
davati-jn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 00:11:51
Título: Comissão do voto impresso inicia com embates entre governo e oposição
Descrição: Governistas atacaram o sistema eleitoral e quase perderam a primeira 
votação da comissão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/comissao-do-voto-impresso-governo-e-
oposicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-05 23:01:58
Título: Áudios fazem MP acusar Keiko Fujimori de lavar dinheiro e comprar juízes
na eleição
Descrição: Gravações vazadas envolvendo o ex-diretor de inteligência da ditadura
Fujimori colocaram a candidata derrotada nas eleições do Peru em mais um 
escândalo
Url :https://revistaforum.com.br/global/audios-keiko-fujimori-lavar-dinheiro-
comprar-juizes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-05 20:55:04
Título: Amigo há 40 anos, Alberto Fraga rompe com Bolsonaro após morte da esposa
por Covid
Descrição: Tratado como “ministro paralelo”, o ex-deputado não frequenta mais o 
Palácio da Alvorada e não responde mais as mensagens de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/amigo-ha-40-anos-alberto-fraga-rompe-
com-bolsonaro-apos-morte-da-esposa-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-05 20:12:20
Título: Guerra híbrida: fake news e a disputa de narrativas, com Jean Wyllys
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Descrição: [Retransmissão] Guerra híbrida é uma estratégia que mescla táticas de
guerra política, guerra convencional, guerra irregular, e ciberguerra com outros
métodos de influência, tais como desinformação, diplomacia, lawfare e 
intervenção eleitoral externa. Situações todas bem familiares para quem 
acompanha os andamentos da conjuntura não só do Brasil, mas em muitas partes do 
planeta. Para compreender [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/guerra-hibrida-fake-news-e-a-disputa-de-
narrativas-com-jean-wyllys/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-05 18:15:25
Título: Homofobia: Bolsonarista Sikêra Jr. perde 29º patrocinador
Descrição: Depois de mais uma declaração homofóbica, o apresentador viu a 
maioria das empresas deixar de anunciar no programa “Alerta Nacional”, na Rede 
TV!
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/homofobia-bolsonarista-sikera-jr-perde-
29o-patrocinador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-05 17:23:25
Título: Privatização da RLAM provocou sofrimento psíquico e suicídio de 
petroleiro
Descrição: Investigação de órgão estadual e Auditoria Fiscal do Trabalho 
concluíram que petroleiro se suicidou por causa das condições precárias de 
trabalho na refinaria que foi vendida pelo governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/privatizacao-da-rlam-provocou-
sofrimento-psiquico-e-suicidio-de-petroleiro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-05 12:29:57
Título: Filho de Lula processará Amado Batista por injúria
Descrição: Acusações de roubo, enriquecimento ilícito e de serem latifundiários,
contra Fábio Luís e o pai, foram feitas pelo cantor durante um programa da Rede 
Nordeste de Rádio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filho-lula-processara-amado-batista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-05 11:13:53
Título: Coronel Hudson, tio de ex de Bolsonaro, dividia com Queiroz recolhimento
da “rachadinha”
Descrição: Em áudio, ex-cunhada de Bolsonaro afirma que \o tio Hudson também já 
tirou o corpo fora, porque quem pegava a bolada era ele\. Coronel foi colega de 
Bolsonaro na Academia Militar e é tio da ex-mulher do atual presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/coronel-bolsonaro-queiroz-
rachadinha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-05 11:00:12
Título: “O 01, o Jair, não vai deixar”, diz esposa de Queiroz sobre cargo como 
assessor de Flávio Bolsonaro
Descrição: Novos áudios da investigação sobre o esquema da rachadinhas revelam 
que o presidente Bolsonaro é citado em conversas entre a mulher e filha de 
Queiroz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/queiroz-rachadinha-bolsonaro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-06 05:00:21
Título: Combustível, energia, alimentos... Aonde os preços vão parar?
Descrição: Na segunda-feira (5), a Petrobras anunciou mais um aumento no preço 
dos combustíveis. Com isso, o valor da gasolina nas refinarias já acumula alta 
de 46% no ano. O reajuste do diesel chega a 39%. Já o preço do gás de cozinha 
nas distribuidoras subiu 38% desde janeiro. E não para por aí. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/combustivel-energia-alimentos-aonde-os-
precos-vao-parar-2-25092711
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-06 07:35:53
Título: Voto impresso é tentativa de Bolsonaro de contestar eleição 
antecipadamente, diz cientista político
Descrição: Para Carlos Melo, Brasil corre risco de viver seu 'seis de janeiro' -
em referência ao episódio da invasão do Congresso americano este ano por 
apoiadores de Trump que contestavam lisura das eleições.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57726086
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-07-05 20:38:00
Título: Deputadas defendem uso do leilão do 5G como instrumento para reduzir 
desigualdade escolar
Descrição: Especialistas propõem currículo escolar de adaptação pós-pandemia e 
pedem liberação de recursos para compra de computadores
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/781692-deputadas-defendem-uso-do-leilao-
do-5g-como-instrumento-para-reduzir-desigualdade-escolar/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-06 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 6 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (6), marcada pelo aumento de preços dos 
combustíveis da Petrobras, pela escalada da situação na fronteira Afeganistão-
Tajiquistão e pelo anúncio de Boris Johnson sobre relaxamento das restrições 
anti-COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021070617744362-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-6-de-julho/
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