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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-06 17:03:11
Título: Em meio a denúncias de corrupção, pesquisas mostram rejeição recorde de 
Jair Bolsonaro
Descrição: Segundo pesquisa Ipsos, 59% das pessoas que não votariam nele de 
jeito nenhum, CNT/MDA mostra rejeição de 61,8%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/06/em-meio-a-denuncias-de-
corrupcao-pesquisas-mostram-rejeicao-recorde-de-jair-bolsonaro
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-06 20:51:33
Título: Coronel Guerra: irmão de ex-auditor preso por corrupção na Saúde teria 
negociado vacinas
Descrição: Reportagem revela identidade de militar com quem Dominguetti 
conversou nos EUA, coronel reformado abriu uma empresa em Maryland no ano 
passado
Url :https://apublica.org/2021/07/coronel-guerra-irmao-de-ex-auditor-preso-por-
corrupcao-na-saude-teria-negociado-vacinas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 19:34:06
Título: Covaxin: Coaf aponta à CPI transações suspeitas envolvendo dono da 
Precisa
Descrição: A Precisa Medicamentos atuou como intermediária no contrato de compra
da vacina Covaxin, que possui suspeitas de irregularidades
Url :https://revistaforum.com.br/politica/covaxin-coaf-cpi-transacoes-suspeitas-
precisa/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-07
Título: Receita Federal acusa Ricardo Barros de simulação financeira para 
ocultar R$ 2,2 milhões
Descrição: O líder de Bolsonaro na Câmara, que está no olho do furacão da CPI da
Covid, é suspeito de lavagem de dinheiro. A Receita Federal acusa o deputado 
federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, de ter simulado 
operações financeiras e não comprovar a origem de depósitos bancários no total 
de 2,2 milhões, no período de 2013 a 2015. O fisco impôs ao parlamentar uma 
multa de 150% sobre o valor do imposto devido, índice que é aplicado em casos de
sonegação, fraude ou conluio.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/receita-federal-acusa-ricardo-barros-de-
simulacao-financeira-para-ocultar-r-2-2-milhoes

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-06 00:00:00
Título: Bolsonaro retira indicação de ex-chefe de gabinete de Ricardo Barros 
para comando da ANS
Descrição: Em meio a denúncias de irregularidades na contratação de vacinas 
envolvendo o nome do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), o 
presidente Jair Bolsonaro retirou nesta terça-feira (6) a indicação para que um 
ex-chefe de gabinete do deputado assumisse a presidência da ANS (Agência 
Nacional de Saúde Complementar).
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/bolsonaro-retira-indicacao-de-ex-chefe-de-gabinete-de-
ricardo-barros-para-comando-da-ans.shtml

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-07-07
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Título: Perícia no celular aponta que Dominghetti teria contato direto com 
gabinete de Bolsonaro
Descrição: O resultado da perícia realizada no celular de Luiz Paulo 
Dominghetti, suposto representante da Davati Medical Suplly, aponta que o ex-PM 
teria recebido informações privilegiadas diretamente do gabinete de Jair 
Bolsonaro sobre a negociação de imunizantes pelo governo federal.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/pericia-no-celular-
aponta-que-dominghetti-teria-contato-direto-com-gabinete-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-06 13:37:50
Título: Com novo aumento, gás de cozinha já encareceu 66% no governo Bolsonaro 
Descrição: Também entram em vigor reajuste da gasolina e do diesel, 
comprometendo ainda mais o orçamento de famílias pobres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/06/com-novo-aumento-gas-de-cozinha-
ja-encareceu-66-no-governo-bolsonaro
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: MBL e Vem Pra Rua decidem promover manifestações contra Bolsonaro
Descrição: O Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua (VPR) indicaram nesta 
terça-feira que vão promover uma manifestação popular contra o presidente Jair 
Bolsonaro. Os dois grupos tiveram participação central nos atos de rua que 
culminaram no impeachment de Dilma Rousseff, em 2016.  Os coletivos devem 
indicar a data e os locais das manifestação ainda nesta 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/impeachment/mbl-vem-raprua-impeachment-
bolsonaro/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Depoimento de servidora reforça suspeitas na compra da Covaxin
Descrição: Fiscal do contrato admite à CPI da Pandemia que processo de compra de
vacina indiana ficou sem fiscalização por quase um mês. Escândalo pressiona 
governo Jair Bolsonaro.
Url :https://www.dw.com/pt-br/depoimento-de-servidora-reforça-suspeitas-na-
compra-da-covaxin/a-58181672?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-06
Título: Relatório da ONU pede reparação para vítimas de violência policial 
racista sistêmica                                                               
Descrição: A alta comissária da ONU para os direitos humanos fundamentou sua 
análise na necessidade há muito esperada de confrontar os legados da escravidão,
relata Marjorie Cohn. “A desumanização dos afrodescendentes - uma prática 
enraizada em falsas construções sociais de raça criada para justificar a 
escravidão, estereótipos raciais generalizados e práticas e tradições 
prejudiciais amplamente aceitas - sustentou e cultivou uma tolerância para a 
discriminação racial, desigualdade e violência, que continua ter um impacto 
desproporcional no gozo de seus direitos humanos. ”.  “O racismo sistêmico 
precisa de uma resposta sistêmica”, escreveu Bachelet. “Os Estados devem adotar 
uma abordagem sistêmica para combater a discriminação racial por meio da adoção 
e monitoramento de respostas de todo o governo e de toda a sociedade.” Eles 
devem ser projetados para "desmantelar o racismo sistêmico".                    
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/06/un-report-calls-for-reparations-for-
victims-of-systemic-racist-police-violence/

Fonte: Al Jazeera 
Título: Un hombre negro navega por la división racial de Río
Descrição: De día Felipe Luther estudia en una de las mejores universidades de 
Brasil, de noche acarrea basura para llegar a fin de mes.
Url :https://www.aljazeera.com/gallery/2021/7/7/brazil-a-black-man-navigates-
rios-racial-divide

Fonte: CUT
Data: 2021-07-06
Título: Mais de 300 garimpeiros em trabalho escravo foram resgatados no Brasil desde 2008
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Descrição: Reportagem do Portal Observatório da Mineração aponta que trabalhadores em 
condições de trabalho análogas à escravidão foram resgatados desde 2008. Dados nunca haviam
sido revelados. Em comum, os trabalhadores são encontrados em condições precárias,
sem instalações adequadas para alojamento, sem banheiros, consumindo água 
contaminada, com alimentação improvisada, sem equipamento de proteção, em 
jornadas exaustivas, sem qualquer vínculo formal e não raro submetidos a dívidas
acumuladas com o dono do garimpo. Situações que configuram trabalho análogo à 
escravidão. Nos garimpos, é o ouro que lidera a incidência, seguido da extração 
de pedras preciosas como a ametista, o garimpo de caulim e gesso e o estanho.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mais-de-300-garimpeiros-em-trabalho-
escravo-foram-resgatados-no-brasil-desde-200-7aaf

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-07-07 02:48:00
Título: BRASIL AUTOMÓVIL - General Motors propõe suspender 250 contratos no 
Brasil por falta de peças.
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/general-motors-propone-suspender-
250-contratos-en-brasil-por-falta-de-piezas/20000011-4580236?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-06 07:00:07
Título: Militarização da Amazônia é \cortina de fumaça\ para desmatamento, diz 
ambientalista
Descrição: Sob Bolsonaro, modelo de fiscalização que freou devastação da 
floresta foi substituído pela \força bruta\ dos militares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/06/militarizacao-da-amazonia-e-
cortina-de-fumaca-para-desmatamento-diz-ambientalista

Fonte: Poder360
Título: Mais de 200 mil empregos foram eliminados em investigadas pela Lava Jato
Descrição: Alvos das investigações da operação Lava Jato, a Petrobras e as 
construtoras Odebrecht, OAS, UTC, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, Carioca 
Engenharia e Camargo Corrêa fecharam 206,6 mil vagas de emprego de 2013 a 2020.
Url :https://www.poder360.com.br/lava-jato/mais-de-200-mil-empregos-foram-
eliminados-em-investigadas-pela-lava-jato/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-07
Título: Constituição não permite privatização de 100% dos Correios pretendida 
por Bolsonaro
Descrição: Procurador Geral da República, Augusto Aras, diz que serviços postais
e correio aéreo nacional não podem ser privatizados. A consideração foi feita em
manifestação encaminhada ao STF (Supremo Tribunal Federal) no âmbito de uma ADI 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade) apresentada pela Associação dos 
Profissionais dos Correios (ADCap). De acordo com o procurador, a Constituição 
não permite a prestação indireta dos serviços postais e do correio aéreo 
nacional, informa a Folha de S.Paulo. "A Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos –ECT– até poderia ser cindida, com a desestatização da parte da 
empresa que exerce atividade econômica", disse Aras. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/constituicao-nao-permite-privatizacao-de-
100-dos-correios-pretendida-por-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-06 18:20:56
Título: Empresa que comprar os Correios \vai ter domínio sobre o território 
nacional”, diz sindicalista
Descrição: Para presidente do Sintect-MG, privatização da estatal é um ataque à 
soberania do país e crime contra a Constituição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/06/empresa-que-comprar-os-correios-
vai-ter-dominio-sobre-o-territorio-nacional-diz-sindicalista

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-06 18:58:24
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Título: MPF processa Sikêra Jr por \discurso de ódio contra gays\ e quer que a 
União seja parte na ação
Descrição: Procuradores destacam que ganho mensal de R$ 1 milhão do apresentador
foi determinante para definir o valor da ação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/06/mpf-processa-sikera-jr-por-
discurso-de-odio-contra-gays-e-quer-que-a-uniao-seja-parte-na-acao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-06 18:19:20
Título: Em Porto Alegre, cesta básica aumenta em junho e passa a custar R$ 
642,31
Descrição: Após aumento de aproximadamente 0,8%, cesta básica de Porto Alegre 
volta a ser segunda mais cara entre capitais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/06/em-porto-alegre-cesta-basica-
aumenta-em-junho-e-passa-a-custar-r-642-31
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-06 16:41:50
Título: Justiça de Honduras condena assassino de ativista Berta Cáceres 
Descrição: Ambientalista hondurenha foi assassinada em 2016, e caso permanecia 
inconcluso até hoje
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/06/justica-de-honduras-condena-
assassino-de-ativista-berta-caceres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-06 15:40:22
Título: Em Cannes, Spike Lee classifica Bolsonaro como um gângster que não tem \
moral ou escrúpulos\ 
Descrição: Na França, diretor diz que \temos que levantar a voz\ contra \o cara 
do Brasil\, Donald Trump e Vladimir Putin
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/06/precisamos-levantar-a-voz-
contra-gangsters-como-bolsonaro-diz-o-cineasta-spike-lee
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-06 15:15:47
Título: Afro-argentina María Remedios del Valle será 1ª mulher homenageada na 
Câmara do país
Descrição: Reconhecida como \Mãe da Pátria\, del Valle lutou na guerra da 
independência argentina, mas morreu na pobreza
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/06/afro-argentina-maria-remedios-
del-valle-sera-1-mulher-homenageada-na-camara-do-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-06 12:07:30
Título: Vítima de torturas, mulher foge de cativeiro em que foi mantida por um 
ano no Paraná
Descrição: O agressor, marido da vítima, foi preso em flagrante por tortura, 
lesão corporal, ameaça, sequestro e cárcere privado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/06/vitima-de-torturas-mulher-foge-
de-cativeiro-em-que-foi-mantida-por-um-ano-no-parana

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-06 20:49:38
Título: URGENTE: Baleia Rossi, do MDB, sinaliza com apoio ao impeachment de 
Bolsonaro
Descrição: O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), nesta terça
(6/7), deu forte sinal de que o partido poderá apoiar o impeachment do 
presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/urgente-baleia-rossi-do-mdb-
sinaliza-com-apoio-ao-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-06 19:52:48
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Título: Lula também vence na Ipsos, Sergio Moro volta a ser a ‘arma secreta’ da 
velha mídia para 2022
Descrição: Agora vai! [Ironias, evidentemente.] Segundo pesquisa da Ipsos, o ex-
juiz Sergio Moro lidera terceira via contra polarização de Lula e Bolsonaro 
embora a distância seja 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/lula-tambem-vence-na-ipsos-sergio-
moro-volta-a-ser-a-arma-secreta-da-velha-midia-para-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-06 18:54:47
Título: Ex-cunhada de Bolsonaro vai depor na CPI da Pandemia, dizem senadores
Descrição: Comissão de investigação pode convocar ex-cunhada de Bolsonaro que 
denunciou &#8216,rachadinha&#8217, O pedido de convocação, do relator, Renan 
Calheiros, pode ser votado nesta quarta A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/ex-cunhada-de-bolsonaro-vai-depor-
na-cpi-da-pandemia-dizem-senadores/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-06 13:23:10
Título: Folha de S. Paulo exalta censura e limitação ao acesso à informação na 
volta ao Facebook
Descrição: Depois de um gancho de três anos, a Folha de S. Paulo anunciou nesta 
terça-feira (6/7) que voltará a publicar na plataforma Facebook. O jornalão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/folha-de-s-paulo-exalta-censura-e-
limitacao-ao-acesso-a-informacao-na-volta-ao-facebook/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 09:18:47
Título: Com André Mendonça no STF, Bolsonaro tenta se blindar da prisão após 
Presidência
Descrição: Bolsonaro sabe dos crimes que comete de forma recorrente no comando 
da República, que podem levá-lo à cadeia assim que deixar a Presidência e ser 
abandonado por grande parte daqueles que o adulam no poder
Url :https://revistaforum.com.br/videos/com-andre-mendonca-no-stf-bolsonaro-
tenta-se-blindar-da-prisao-apos-presidencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 01:48:13
Título: Folha admite erro em reportagem sobre vacinas vencidas
Descrição: Veículo foi criticado por não verificar se houve, de fato, a 
aplicação de milhares de doses fora da validade
Url :https://revistaforum.com.br/midia/folha-erro-vacinas-vencidas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 01:04:21
Título: Assessores de Bolsonaro admitem à GloboNews existência de corrupção na 
Saúde
Descrição: Investigações da CPI do Genocídio fazem governo adaptar discurso de \
corrupção zero\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/assessores-bolsonaro-corrupcao-na-
saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 00:02:23
Título: Mais de 100 mil pessoas enviaram e-mail a Lira pedindo abertura de 
impeachment contra Bolsonaro
Descrição: Presidente da Câmara tem afirmado que \não há justificativa\ para 
abrir processo contra o titular do Planalto, mesmo diante de denúncias de 
inúmeros crimes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mais-de-100-mil-pessoas-enviaram-e-
mail-a-lira-pedindo-abertura-de-impeachment-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 23:13:44
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Título: Grupo da Geração 68 solta nota contra ato violento e antidemocrático do 
PCO em SP
Descrição: \A Geração 68 não compactua com atitudes sectárias que comprometam 
nosso objetivo maior de hoje: FORA BOLSONARO! IMPEACHMENT JÁ!\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/grupo-da-geracao-68-solta-
nota-contra-ato-violento-e-antidemocratico-do-pco-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 22:27:23
Título: Rodrigo Pilha, preso após estender faixa de “Bolsonaro genocida”, vai 
para o regime aberto
Descrição: O ativista, preso desde 18 de março, chegou a escrever escreveu uma 
carta, em maio, na qual denunciou uma série de violações de direitos humanos que
sofreu e que tem observado no cárcere.
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/rodrigo-pilha-preso-apos-estender-
faixa-de-bolsonaro-genocida-vai-para-o-regime-aberto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 21:57:01
Título: Randolfe ameaça ir à Justiça caso Abin não entregue documentos sobre 
pandemia
Descrição: O vice-presidente da CPI entende que a pandemia foi “constantemente 
menosprezada” pelo governo Bolsonaro e, por isso, existe a necessidade de se 
obter informações sobre as atividades de inteligência
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/randolfe-ameaca-ir-a-justica-caso-
abin-nao-entregue-documentos-sobre-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 21:26:09
Título: Bolsonaro usa prorrogação do auxílio emergencial para esconder denúncias
de corrupção, dizem centrais sindicais
Descrição: Entidades que representam os trabalhadores rechaçam anúncio de 
extensão do benefício a um valor insuficiente e garantem mobilização pelo 
auxílio de R$600 até o fim da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/bolsonaro-prorrogacao-auxilio-
denuncias-centrais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 19:34:05
Título: Nunca se buscou tanto pelo termo “prevaricação” no Google como agora
Descrição: Prevaricação é o nome do crime supostamente cometido por Bolsonaro no
escândalo da vacina Covaxin e que o levou a ser alvo de um inquérito da PGR, 
saiba mais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nunca-se-buscou-tanto-pelo-termo-
prevaricacao-no-google-como-agora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 16:43:56
Título: Gilberto Gil é condecorado Doutor Honoris Causa pela Berklee
Descrição: A Berklee College of Music é uma das mais conceituadas universidades 
de música do mundo
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/gilberto-gil-e-condecorado-doutor-
honoris-causa-pela-berklee/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 16:30:50
Título: Lula venceria Bolsonaro por 58% a 25%, diz pesquisa Ipsos encomendada 
pelo DEM
Descrição: Pesquisa divulgada pela revista Veja  mostra ainda que Bolsonaro tem 
a maior rejeição - de 59% - e Lula a menor, de 33%. \Voto em Lula, neste momento
se alicerça no desencanto, na rendição do eleitor ao desalento com a política\, 
diz estudo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-venceria-bolsonaro-por-58-a-25-
diz-pesquisa-ipsos-encomendada-pelo-dem/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-06 16:14:01
Título: Estreia no Rio “Atores de Teatro – Antes da Extinção do Teatro no Brasil
em 2020”
Descrição: Provocação Artística idealizada e realizada por Cristina Fagundes 
apresenta atores de teatro como peças de museu
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/estreia-no-rio-atores-de-teatro-antes-
da-extincao-do-teatro-no-brasil-em-2020/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-06 20:51:13
Título: Novo presidente do Cade tem interesse incomum em investigações que 
atingem finanças da Globo – e agrada Bolsonaro
Descrição: Grupo apagou reportagem que revelava contratação de filho de Kássio 
Nunes Marques para o órgão nas vésperas de sua indicação ao STF.The post Novo 
presidente do Cade tem interesse incomum em investigações que atingem finanças 
da Globo – e agrada Bolsonaro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/06/presidente-cade-interesse-
investigacoes-globo-agrada-bolsonaro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-06 11:00:25
Título: Entrevista: 'Os nano influenciadores que espalham fake news sobre covid 
são perigosos', diz professor
Descrição: Luiz Peres Neto, da ESPM, explica como os influencers com até 10 mil 
seguidores ficam abaixo do radar das plataformas quando contribuem para 
desinformação.The post Entrevista: &#8216,Os nano influenciadores que espalham 
fake news sobre covid são perigosos&#8217,, diz professor appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/06/luiz-peres-neto-nano-influenciadores-
fake-news-covid-19/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-07 05:00:48
Título: A pressão sobre Augusto Aras e a guerra na PGR
Descrição: Em reunião ministerial realizada na terça-feira (6), o presidente 
Jair Bolsonaro disse que indicará o advogado-geral da União, André Mendonça, 
para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal 
(STF).
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/a-pressao-sobre-augusto-aras-a-guerra-na-
pgr-1-25094577
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-07 07:59:59
Título: Quem é André Mendonça, advogado e pastor indicado por Bolsonaro ao STF
Descrição: Indicação do advogado-geral da União ao Supremo ainda será 
oficializada e precisa ser aprovada no Senado.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57744271
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-07 09:22:19
Título: Por que governador de Nova York declarou emergência de saúde por 
violência armada
Descrição: Segundo FBI, EUA atingiram patamar de 6,22 homicídios por 100 mil 
habitantes, o maior desde 1998 (6,28). É a primeira vez que país ultrapassa 
marca de 20 mil assassinatos desde 1995.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-57747426
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-07 08:51:35
Título: Crise hídrica de Bolsonaro traz de volta fantasma eleitoral do 'apagão' 
de FHC
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Descrição: Entenda as principais semelhanças e as diferenças da atual crise 
hídrica com a ´crise do apagão´ de 2001, apontada como um dos fatores que 
impediram então presidente Fernando Henrique Cardoso de eleger seu sucessor no 
Palácio do Planalto no ano seguinte.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57687829
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-06 00:00:00
Título: O mandato de Jair Bolsonaro está em perigo
Descrição: As pedaladas que custaram o mandato a Dilma Rousseff tinham um algo 
de malandragem contábil, só. O rolo das vacinas tem muito mais que isso. Ainda 
faltam-lhe, contudo, as digitais de Jair Bolsonaro. Os irmãos Miranda 
denunciaram a picaretagem indiana durante uma conversa, e ele não fez nada. É 
forte, mas pode ser pouco.Leia mais (07/06/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/07/o-mandato-de-jair-bolsonaro-esta-em-
perigo.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-07 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 7 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (7), marcada pelo anúncio de novo membro da STF 
por Bolsonaro, pela intenção do Irã de produzir urânio enriquecido a 20% e pela 
negação de ataque cibernético aos EUA pela Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021070717747396-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-7-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-06 19:00:31
Título: Pentágono cancela projeto de US$ 10 bilhões disputado por Microsoft e 
Amazon e procura nova proposta
Descrição: O Departamento de Defesa dos EUA anunciou que abandonou a atribuição 
de contrato à Infraestrutura de Defesa de Empresas Comuns, um projeto de 
computação em nuvem, pois \não atende mais às necessidades\ atuais.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021070617746948-pentagono-cancela-
projeto-de-us-10-bilhoes-disputado-por-microsoft-e-amazon-e-procura-nova-
proposta/
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