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Fonte: DefesaNet RSS
Título: Especial - O fantasma de Geisel assombra Washington (sic)
Descrição: O discurso do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico 
Internacional de São Petersburgo, em 4 de junho passado, acionou um sonoro sinal
de alerta vermelho nos círculos de poder de Washington, pela sinalização de uma 
aproximação com a Federação Russa de Vladimir Putin.
Url :https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/41278/Especial---O-fantasma-de-
Geisel-assombra-Washington/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-07 17:08:31
Título: Bolsonaro já tem perfil verificado e quase 100 mil seguidores na rede 
social de Trump
Descrição: Brasileiros já são segunda maior nacionalidade no Gettr, que 
promete \liberdade de expressão\
Url :https://apublica.org/2021/07/bolsonaro-ja-tem-perfil-verificado-e-quase-
100-mil-seguidores-na-rede-social-de-trump/

Fonte: China Daily 
Data: 2021-07-08
Título: Quatro dos supostos assassinos do presidente haitiano mortos, dois 
presos
Descrição: A polícia haitiana prendeu dois dos homens armados que supostamente 
assassinaram o presidente Jovenel Moise na manhã de quarta-feira, enquanto 
outros quatro morreram quando foram detidos pelas autoridades, disse Leon 
Charles, diretor-geral da Polícia Nacional. A operação policial também resultou 
na libertação de três policiais sequestrados por homens armados no ataque à 
residência de Moise, disse Charles aos repórteres, acompanhado pelo primeiro-
ministro em exercício Claude Joseph e outras autoridades. Os suspeitos foram 
presos após intenso tiroteio com a polícia no bairro exclusivo de Pelerin, onde 
fica a residência de Moise, "pouco antes das 18 horas", disse anteriormente o 
secretário de Estado da Comunicação, Frantz Exantus, via Twitter .
No briefing, o ministro da Cultura e Comunicação, Pradel Henríquez, disse que os
agressores são estrangeiros que falam espanhol e inglês, mas não deu detalhes 
sobre sua nacionalidade ou identidade.
Url : 
http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/08/WS60e58445a310efa1bd6605ec.html

Fonte: MST
Data: 2021-07-07
Título: Haiti: MST semeando sementes de futuro e organização popular
Descrição: Brigada Internacionalista Dessalines do MST no país inicia encontros 
de educação popular e formação de formadores com jovens e crianças de 
comunidades camponesas. Em um país dividido entre as lutas desiguais de seu povo
contra um governo, de facto ilegal, de Jovenel Moïse e contra as gangues 
criminosas paramilitares, as sementes da organização popular e da luta continuam
a ser semeadas.
Url : https://mst.org.br/2021/07/07/haiti-mst-semeando-sementes-de-futuro-e-
organizacao-popular/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-07-07
Título: Nota infame dos militares afronta poder civil e encobre gangues 
corruptas. Por Jeferson Miola

Descrição: A nota assinada pelo general-ministro da Defesa e comandantes da 
Marinha, Exército e Aeronáutica é despropositada e intolerável. Esta infame 
manifestação dos militares também pode ser lida como sinal de fraqueza. Com a 
evocação da presença das Forças Armadas na política, o governo militar apela 
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para ostentar força e poder ante a evolução da crise de legitimidade e a 
crescente desmoralização do regime.
A corrupção em escala bilionária no ministério da Saúde deu-se sob o comando de 
ninguém menos que um general da ativa do Exército brasileiro. Eduardo Pazuello 
infestou o ministério com dezenas de militares em postos de natureza civil e 
firmou um consórcio criminoso com uma gangue civil para roubar dinheiro público 
sob o pretexto de adquirir vacinas.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/nota-infame-dos-militares-
afronta-poder-civil-e-encobre-gangues-corruptas-por-jeferson-miola/
Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-07
Título: Militares lançam nota de repúdio a Aziz, mas Hildegard Angel acha que 
crimes cometidos por eles precisam ser ensinados nas escolas: Hoje, voracidade 
sem pudor
Descrição: A nota dos comandantes militares aumentou a fervura nos bastidores de
Brasília. Provavelmente provocados pelo presidente Jair Bolsonaro, eles 
repudiaram declaração dada mais cedo pelo presidente da CPI da Pandemia, o 
senador Omar Aziz (PSD-AM). Omar Aziz “Estão tentando distorcer minha fala e me 
intimidar. Não aceitarei! Não ataquei os militares brasileiros. Disse que a 
parte boa do Exército deve estar envergonhada com a pequena banda podre que 
mancha a história das forças armadas.”
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/militares-lancam-nota-de-repudio-
a-aziz-mas-hildegard-angel-acha-que-crimes-cometidos-por-eles-precisam-ser-
ensinados-nas-escolas.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 02:10:37
Título: Quem enlameou as Forças Armadas foram os militares que se uniram ao 
governo sujo de Jair
Descrição: Defesa, que nada fez contra a militarização da Saúde, agora ameaça o 
país por não aceitar investigação de corrupção sobre os seus
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/quem-enlameou-as-forcas-
armadas-foram-os-militares-que-se-uniram-ao-governo-sujo-de-jair/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-07 21:31:11
Título: Brasil registra mais 1,6 mil mortes pela covid-19 e chega a 528,5 mil 
óbitos pela doença
Descrição: Confira os dados atualizados sobre a pandemia no país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-51713943

Fonte: CUT
Data: 2021-07-07
Título: Metrópoles do país têm 24,5 milhões de pessoas com renda mensal abaixo 
de R$ 275
Descrição: Em um ano, pandemia arrastou para a miséria mais 4,3 mi de pessoas, 
que têm agora  faixa de renda do trabalho de ¼ do salário mínimo. Ao todo são 
24,5 mi de brasileiros na miséria, nas regiões metropolitanas.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/metropoles-do-pais-tem-24-5-milhoes-de-
pessoas-com-renda-mensal-abaixo-de-r-275-fbda

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-08
Título: Ex-diretor do Ministério da Saúde Roberto Dias é solto depois de pagar 
fiança de R$ 1,1 mil
Descrição: Roberto Ferreira Dias foi preso por ordem do presidente da CPI da 
Covid, senador Omar Aziz, sob a acusação perjúrio.
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/ex-diretor-do-ministerio-da-saude-
roberto-dias-e-solto-depois-de-pagar-fianca-de-r-1-1-mil

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 16:58:15
Título: Roberto Ferreira Dias diz à CPI que foi aproveitado em concurso em 
regime de cotas para afrodescendentes
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Descrição: O deputado federal Orlando Silva (PCdoB) tuitou sobre o assunto: 
“tirem suas próprias conclusões”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/roberto-ferreira-dias-cpi-regime-de-
cotas-para-afrodescendentes/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-07 18:07:06
Título: Quem é Elcio Franco? Coronel volta ao centro das denúncias de corrupção 
na compra de vacinas
Descrição: Elcio Franco tentou exonerar Dias e interferiu diretamente na 
nomeação de coordenadores do Departamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/07/quem-e-elcio-franco-coronel-
volta-ao-centro-das-denuncias-de-corrupcao-na-compra-de-vacinas

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-07 12:19:52
Título: Bolsonaro derreteu e foi reduzido a núcleo com 15% de votos, segundo 
pesquisas
Descrição: Até o fim deste ano, projetam institutos, o presidente Jair Bolsonaro
terá menos aprovação que a presidenta Dilma Rousseff em seu pior momento do 
impeachment. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/bolsonaro-derreteu-e-foi-reduzido-
a-nucleo-com-15-de-votos-segundo-pesquisas/

Fonte: Poder360
Título: Quebra de sigilo que mostra ação de Eduardo Bolsonaro nas redes chega à 
CPI
Descrição: Documentos que mostram a ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) em páginas de ataques a adversários do governo foram entregues à CPI da
Covid. O material foi recolhido em processo dos deputados federais Joice 
Hasselman (PSL-SP), Junior Bozzella (PSL-SP) e Julian Lemos (PSL-PB) em que eles
se dizem vítimas desses grupos.
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/quebra-de-sigilo-que-mostra-acao-de-
eduardo-bolsonaro-nas-redes-chega-a-cpi/

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-06
Título: Tenente-coronel que assinou contrato da Covaxin tenta reverter quebra de
sigilo
Descrição: A defesa do tenente-coronel Marcelo Batista Costa tenta reverter no 
STF a quebra dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal que lhe foi 
imposta pela CPI da Covid, informa Ana Viriato na Crusoé.
Batista Costa atuou como coordenador-geral de Execução Orçamentária e Financeira
do Ministério da Saúde entre junho de 2020 e abril de 2021.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/06/tenente-coronel-que-assinou-
contrato-da-covaxin-tenta-reverter-quebra-de-sigilo/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Braço-direito de Fábio Wajngarten é exonerado da Secom da Presidência
Descrição: O jornalista Rodrigo Fayad, Secretário de Publicidade e Propaganda da
Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), foi exonerado de 
suas funções.  A decisão, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicada
no Diário Oficial da União desta quarta-feira (7). Fayad era considerado o 
braço-direito do ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten. Veja íntegra 
Rodrigo Fayad [ ]The post Braço-direito de Fábio Wajngarten é exonerado da Secom
da Presidência appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/braco-direito-de-fabio-
wajngarten-e-exonerado-da-secom-da-presidencia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-07 10:10:52
Título: Crise no Haiti tem digital de generais bolsonaristas, saiba quais 
ministros atuaram no país
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Descrição: Missão militar brasileira na nação da América Central é símbolo de 
violação imperialista e desastre humanitário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/07/crise-no-haiti-tem-digital-de-
generais-bolsonaristas-saiba-quais-ministros-atuaram-no-pais

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-07 01:09:06
Título: Documentos mostram que cloroquina virou jogo de empurra entre Defesa e 
Saúde após pressão de CPI
Descrição: Quem mandou o Exército produzir o medicamento, ineficaz para covid-19
e obsessão de Bolsonaro, para distribuir à rede pública? Oficialmente, ninguém, 
segundo respostas das pastas aos senadores da comissão que investiga o Governo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-07/documentos-mostram-que-
cloroquina-virou-jogo-de-empurra-entre-defesa-e-saude-apos-pressao-de-cpi.html

Fonte: Mediapart
Data: 2021-07-07 19:10:47
Título: Inserm destaca novas patologias ligadas a pesticidas
Descrição: As ligações são cada vez mais evidentes entre o uso de pesticidas e 
certos tipos de câncer, em particular entre agricultores e crianças. É o que 
mostra um novo estudo do Inserm, oito anos depois do que até agora se referia.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/070721/l-inserm-met-en-evidence-de-
nouvelles-pathologies-liees-aux-pesticides

Fonte: Poder360
Título: PF compra sistema que cruzará dados biométricos de milhões de 
brasileiros
Descrição: A PF (Polícia Federal) vai implementar um sistema de segurança que 
armazena dados de reconhecimento facial e impressão digital e cruza com 
informações pessoais sensíveis de cerca de 50 milhões de brasileiros. O contrato
para utilização da ferramenta foi assinado pelo diretor-geral da PF, Paulo 
Maiurino, na 2ª feira (5.jul.2021).O sistema, que se chama Abis (Solução 
Automatizada de Identificação Biométrica), é uma evolução do Afis (Sistema 
Automatizado de Identificação de Impressões Digitais), usado pela instituição há
16 anos. 
Url :https://www.poder360.com.br/tecnologia/pf-compra-sistema-que-cruzara-dados-
biometricos-de-milhoes-de-brasileiros/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-07 16:24:48
Título: Artigo | Como o Partido Militar pode se comportar nas eleições de 2022, 
confira projeções
Descrição: Diante das eleições, como o segmento social coordenado pelo Partido 
Militar vai se comportar? Confira cenários possíveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/07/artigo-como-o-partido-militar-
pode-se-comportar-nas-eleicoes-de-2022-confira-projecoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-07 15:35:40
Título: Artigo | A quem interessa a entrega da estrutura eficiente dos Correios?
Descrição: Corporações estão interessadas em privatizar os Correios para se 
apropriar da expertise e capilaridade da estatal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/07/artigo-a-quem-interessa-a-
entrega-da-estrutura-eficiente-dos-correios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-07 12:21:34
Título: Polícia do Rio de Janeiro troca delegado do caso Marielle Franco e 
Anderson pela quarta vez
Descrição: Execução da vereadora e de seu motorista completará quatro anos em 
2022, mas investigação não descobriu quem é mandante
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/07/policia-do-rio-de-janeiro-troca-
delegado-do-caso-marielle-franco-e-anderson-pela-quarta-vez
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 00:35:15
Título: Sem justificativa, Justiça adia duas vezes saída de Rodrigo Pilha da 
prisão
Descrição: Primeiramente, a execução da medida que liberta o ativista foi 
agendada para esta quarta-feira (7), em seguida, foi reagendada para sexta (9) 
e, depois, para o dia 16 de julho
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/sem-justificativa-justica-adia-duas-
vezes-saida-de-rodrigo-pilha-da-prisao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-07 12:18:05
Título: RS: MP e PGE ajuízam ação contra fabricante de agrotóxicos 
Descrição: Órgãos pedem a condenação da Adama Brasil SA, que fabrica o pesticida
2.4-D, por danos e riscos provocados a terceiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/07/rs-mp-e-pge-ajuizam-acao-contra-
fabricante-de-agrotoxicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-07 08:07:26
Título: Quilombolas lutam pela terra contra gigante do agronegócio e pedem o fim
da violência no Pará
Descrição: Cerca de 180 famílias foram expulsas de suas terras de origem para 
dar lugar a monocultivos no nordeste do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/07/quilombolas-lutam-pela-terra-
contra-gigante-do-agronegocio-e-pedem-o-fim-da-violencia-no-para

Fonte: Vatican News - Português
Título: As reações à morte do padre Swamy, exemplo de dedicação abnegada ao 
próximo
Descrição: Profundo pesar na Índia, e não só, pela morte do padre Stan Swamy, 
hospitalizado com a saúde debilitada após meses na prisão, onde contraiu Covid-
19. Não faltaram críticas às autoridades indianas e aos tribunais pelo 
tratamento dispensado ao sacerdote jesuíta indiano.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-07/india-morte-padre-stann-
swamy-reacoes.html
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-07 21:38:49
Título: Cooperativismo no Paraná e seu papel na pandemia
Descrição: Por Enio Verri* As cooperativas do Brasil e do Paraná comemoraram o 
Dia Internacional do Cooperativismo, no dia 3 de julho. E esse ano a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/cooperativismo-no-parana-e-seu-
papel-na-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-07 17:50:44
Título: Maioria dos brasileiros nem aí com a impressão do voto da urna 
eletrônica, diz pesquisa
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu uma ducha de água 
gelada, neste inverno, com o desinteresse da maioria dos brasileiros sobre o 
voto impresso. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/maioria-dos-brasileiros-nem-ai-com-
a-impressao-do-voto-da-urna-eletronica-diz-pesquisa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-07 12:03:08
Título: Ministro da Educação volta hoje à Câmara para explicar cortes 
orçamentários
Descrição: A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados volta a ouvir na manhã
de hoje (7) o ministro da área, Milton Ribeiro. A pedido do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/ministro-da-educacao-volta-hoje-a-
camara-para-explicar-cortes-orcamentarios/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-07-08 02:16:19
Título: Vereadora lésbica e negra do PT de Niterói registra B.O. contra vereador
do PSOL por agressão
Descrição: Paulo Eduardo Gomes apontou o dedo no rosto da vereadora e ordenou 
que ela calasse a boca, chegando a perguntar se Verônica deseja ser homem 
porque, neste caso, iria tratá-la como homem
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/vereadora-lesbica-e-negra-do-pt-de-
niteroi-registra-b-o-contra-vereador-do-psol-por-agressao/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-07
Título: Bolsonaro diz que homossexuais não devem se beijar em público: ‘Fiquem à
vontade dentro de casa’
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro voltou a proferir declarações 
preconceituosas nesta quarta-feira 7, durante entrevista à Rádio Guaíba, do Rio 
Grande do Sul. Após mentir sobre a eleição de 2014 e sinalizar que pode não 
aceitar o resultado das urnas em 2022, o ocupante do Palácio do Planalto tornou 
a atacar a população LGBTQIA+.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-diz-que-
homossexuais-nao-devem-se-beijar-em-publico-fiquem-a-vontade-dentro-de-casa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 22:23:10
Título: Agricultura familiar no Norte do Brasil
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil irá abordar a agricultura 
familiar no Norte do país, com mediação de Jessica Italoema, diretora da 
Fundação Perseu Abramo, e participações de José Roberto e Anselmo de Jesus para 
falar sobre a produção agrícola na sua região e as necessidades postas. José 
Roberto é deputado estadual pelo PT Tocantins e [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/agricultura-familiar-no-norte-do-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 18:51:05
Título: Ecocida, genocida e desumano – Por Normando Rodrigues
Descrição: Desde 2002 o Brasil é estado-parte do Estatuto de Roma, o tratado que
estabeleceu o Tribunal Penal Internacional para crimes de genocídio e contra a 
humanidade
Url :https://revistaforum.com.br/debates/ecocida-genocida-desumano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 18:31:08
Título: PSOL apresenta projeto para barrar bandeira vermelha nas contas de luz
Descrição: Bancada pretende impedir, por meio de Decreto Legislativo, que novo 
aumento na energia elétrica anunciado pelo governo Bolsonaro chegue ao bolso dos
consumidores brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/psol-projeto-barrar-bandeira-vermelha-
luz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 18:01:05
Título: André Mendonça: o militante anti-LGBT às portas do STF
Descrição: Indicado do presidente Bolsonaro para assumir a vaga de Mello no 
Supremo já declarou que as pessoas religiosas “têm o direito de discordar da 
vida homossexual”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/andre-mendonca-lgbt-homofobico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 17:48:30
Título: CPI: Renan Calheiros vai marcar acareação entre Roberto Dias e Elcio 
Franco
Descrição: O ex-diretor de Logística declarou que seu departamento não realizou 
levantamento de preços de vacinas, ao contrário do que havia dito o coronel, que
foi secretário executivo do Ministério da Saúde
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-renan-calheiros-vai-marcar-
acareacao-entre-roberto-dias-e-elcio-franco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 16:45:53
Título: Ricardo Berzoini: “Não é hora de esquerdismo babaca”
Descrição: O ex-ministro dos governos Lula também afirmou que quem deseja se 
afirmar politicamente, que vá às urnas e coloque as suas ideias em teste
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/berzoini-pco-esquerdismo-babaca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 16:13:38
Título: Estupro em boate de deputado do PSL e de capitão da PM é investigado no 
Rio
Descrição: Vítima afirma que crime ocorreu após ela ingerir muita bebida 
alcoólica e teria sido praticado por dois funcionários da balada, que promovia 
uma festa clandestina
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/estupro-boate-deputado-psl-capitao-pm/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 15:15:15
Título: Juros da dívida pública do Brasil são suficientes para auxílio 
emergencial de R$ 658 por um ano
Descrição: R$ 1,381 trilhão. Esse montante é do país em que 55% da população 
vive em situação de insegurança alimentar e em que mais de 20 milhões de 
adultos, crianças e idosos passam fome todos os dias
Url :https://revistaforum.com.br/debates/juros-divida-brasil-auxilio-
emergencial-um-ano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-07 14:21:28
Título: Violência é estratégia para enfraquecer manifestações – por Juca 
Ferreira
Descrição: A violência é um artifício muito utilizado pelas polícias desde 
sempre, em todo o mundo, como provocação para tentar isolar as manifestações do 
resto da população e justificar a repressão
Url :https://revistaforum.com.br/rede/violencia-e-estrategia-para-enfraquecer-
manifestacoes-por-juca-ferreira/
 
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: The Intercept
Data: 2021-07-07 16:32:17
Título: Governo Bolsonaro deturpou edital de Dilma para fichar 'detratores' na 
internet
Descrição: Documento atravessou governos e foi modelo para Bolsonaro catalogar 
até tuiteiro crítico.The post Governo Bolsonaro deturpou edital de Dilma para 
fichar &#8216,detratores&#8217, na internet appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/07/governo-bolsonaro-deturpou-edital-de-
dilma-para-fichar-detratores-na-internet/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-08 00:00:00
Título: Relator do voto impresso tenta reverter esvaziamento do projeto após 
ação de partidos e de ministros do STF
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Descrição: Após 11 presidentes de partidos se manifestarem conjuntamente contra 
o voto impresso, o relator do projeto de lei sobre o assunto tenta ganhar tempo 
para dar sobrevida à medida.Leia mais (07/08/2021 - 00h18)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/relator-do-voto-impresso-tenta-reverter-
esvaziamento-do-projeto-apos-acao-de-partidos-e-de-ministros-do-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-07 00:00:00
Título: Conheça indícios da atuação de Jair Bolsonaro no caso das 'rachadinhas'
Descrição: A divulgação de gravações de uma ex-cunhada de Jair Bolsonaro 
apresentou novos indícios de uma atuação do presidente no suposto esquema da \
rachadinha\, inicialmente identificado no antigo gabinete do senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.Leia mais 
(07/07/2021 - 08h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/conheca-indicios-da-atuacao-de-jair-bolsonaro-no-caso-das-
rachadinhas.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-08 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 8 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (8), marcada pela grande remodelação do governo 
indiano de Narendra Modi, pela eliminação de alguns dos implicados no 
assassinato do presidente do Haiti e por uma poderosa explosão no porto de 
Dubai.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021070817752630-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-8-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-07 17:27:33
Título: Jungmann diz que Forças Armadas estão sob ataque  de Bolsonaro e critica
militares em cargos civis
Descrição: Ex-ministro da Defesa diz que \já passou da hora\ de o Congresso \
assumir suas responsabilidades\ e regulamentar a limitação à participação de 
militares da ativa em cargos no governo.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021070717751855-jungmann-diz-que-forcas-
armadas-estao-sob-ataque--de-bolsonaro-e-critica-militares-em-cargos-civis/
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