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Fonte: Sputnik Brasil 
Data: 2021-07-09 05:13:53
Título: Polícia haitiana identifica 26 colombianos e 2 americanos ligados ao 
assassinato do presidente
Descrição: A polícia nacional do Haiti afirmou que dois cidadãos dos EUA e 26 
colombianos foram responsáveis pelo assassinato do presidente Jovenel Moïse, 
enquanto Taiwan confirmou que 11 pessoas foram detidas em seu complexo 
diplomático na capital haitiana.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021070917756029-policia-haitiana-
identifica-26-colombianos-e-2-americanos-ligados-ao-assassinato-do-presidente/
 
Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-07-09 03:12:00
Título: Colômbia afirma que ex-militares detidos no Haiti por assassinato
Descrição: O governo colombiano disse quinta-feira que seis dos colombianos 
detidos no Haiti como supostos autores do assassinato do presidente daquele 
país, Jovenel Moïse, são membros aposentados do Exército colombiano. “Hoje, a 
Interpol solicitou oficialmente informações ao Governo colombiano e à nossa 
Polícia Nacional sobre os supostos autores deste ato. Inicialmente, a informação
indica que são cidadãos colombianos, membros aposentados do Exército Nacional”, 
disse o Ministro da Defesa em um declaração. Defesa, Diego Molano.
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/colombia-dice-que-detenidos-en-
haiti-por-magnicidio-son-exmilitares/20000035-4582215?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-08 20:08:23
Título: CPI da Covid pede que Bolsonaro esclareça denúncias. \Não responderei\, 
diz presidente
Descrição: Presidente da República chama Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfe 
Rodrigues de \patifes, picaretas e analfabetos\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/cpi-da-covid-pede-que-bolsonaro-
esclareca-denuncias-nao-responderei-caguei-diz-presidente

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-07-08
Título: ‘Caguei para a CPI. Não vou responder nada’, diz Bolsonaro em live
Descrição: Nesta quinta (08), após a CPI da Covid protocolar uma carta ao 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para que ele explique as denúncias 
feitas pelo deputado Luis Miranda, o mandatário usou sua live semanal para 
responder ao pedido.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/video-caguei-para-a-
cpi-nao-vou-responder-nada-diz-bolsonaro-em-live/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 00:54:09
Título: Randolfe responde ao ‘caguei’ de Bolsonaro: “Desprezo pela vida”
Descrição: Senador se indignou com a fala chula e insensível do presidente em 
sua live semanal. Declaração descabida chocou parlamentares, que encaminharam 
carta pedindo explicações ao chefe do Executivo sobre o caso Covaxin
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/randolfe-caguei-bolsonaro-desprezo-
vida/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-08
Título: Amorim: Nota coloca Forças Armadas de um lado e instituições 
democráticas de outro.
Descrição: O ex-ministro da Defesa Celso Amorim considerou que a nota das Forças
Armadas, em resposta ao presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), as 
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colocam “potencialmente” no lado oposto das instituições democráticas. Em 
conversa com CartaCapital nesta quinta-feira 8, o chanceler disse que o texto 
foi “acima do tom”.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/amorim-nota-coloca-forcas-
armadas-de-um-lado-e-instituicoes-democraticas-de-outro/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: À CPI, ex-coordenadora critica postura de Bolsonaro
Descrição: Responsável pelo Programa Nacional de Imunizações afirma que deixou 
cargo por causa da \politização\ da vacinação e que seu departamento sofreu com 
falta de doses. CPI cobra Bolsonaro sobre acusações dos irmãos Miranda.
Url :https://www.dw.com/pt-br/à-cpi-ex-coordenadora-critica-postura-de-
bolsonaro/a-58210964?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-08 18:16:42
Título: Elcio Franco é principal nome a ser indiciado pela CPI da Covid, aponta 
senador
Descrição: \Ele é um dos que tem que sentar no Tribunal de Haia\, afirmou 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/elcio-franco-e-principal-nome-a-
ser-indiciado-pela-cpi-da-covid-aponta-senador

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-08 11:19:35
Título: Sob o signo da prisão, CPI ouve nesta quinta ex-coordenadora do Programa
Nacional de Imunizações
Descrição: A pedido do senador Otto Alencar (PSD-BA), a CPI da Pandemia vai 
ouvir nesta quinta-feira (8/7) a ex-coordenadora do Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/sob-o-signo-da-prisao-cpi-ouve-
nesta-quinta-ex-coordenadora-do-programa-nacional-de-imunizacoes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 00:47:40
Título: JN revela que Roberto Dias fechou contrato com valor 1800% maior do que 
recomendado pelo Ministério
Descrição: O ex-chefe de Logística do ministério chegou a ser detido durante 
depoimento à CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jn-roberto-dias-contrato-1800/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 16:47:58
Título: Forças Armadas e Defesa não podem atuar como partido político, diz PT em
nota
Descrição: Na nota, o PT sinaliza que o posicionamento dos militares foram 
estimulados por Jair Bolsonaro, que \investe cada vez mais na indisciplina, na 
insubordinação e na politização inconstitucional tanto das Forças Armadas quanto
das Polícias Militares e outras corporações\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/forcas-armadas-e-defesa-nao-podem-
atuar-como-partido-politico-diz-pt-em-nota/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 16:57:54
Título: Aziz desafia Bolsonaro: “diga que Ricardo Barros é um homem honesto”
Descrição: O presidente da CPI disse que ele, Randolfe Rodrigues e Renan 
Calheiros vão enviar carta a Bolsonaro solicitando que ele diga se são 
verdadeiras ou não as denúncias de Luis Miranda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aziz-desafia-bolsonaro-diga-que-
ricardo-barros-e-um-homem-honesto/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 13:57:36
Título: ABI cita Pazuello em nota de solidariedade ao senador Omar Aziz

https://www.cartacapital.com.br/politica/amorim-nota-coloca-forcas-armadas-de-um-lado-e-instituicoes-democraticas-de-outro/
https://www.cartacapital.com.br/politica/amorim-nota-coloca-forcas-armadas-de-um-lado-e-instituicoes-democraticas-de-outro/
https://www.dw.com/pt-br/%C3%A0-cpi-ex-coordenadora-critica-postura-de-bolsonaro/a-58210964?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/%C3%A0-cpi-ex-coordenadora-critica-postura-de-bolsonaro/a-58210964?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://revistaforum.com.br/noticias/forcas-armadas-e-defesa-nao-podem-atuar-como-partido-politico-diz-pt-em-nota/
https://revistaforum.com.br/noticias/forcas-armadas-e-defesa-nao-podem-atuar-como-partido-politico-diz-pt-em-nota/
https://revistaforum.com.br/politica/aziz-desafia-bolsonaro-diga-que-ricardo-barros-e-um-homem-honesto/
https://revistaforum.com.br/politica/aziz-desafia-bolsonaro-diga-que-ricardo-barros-e-um-homem-honesto/
https://revistaforum.com.br/midia/jn-roberto-dias-contrato-1800/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/sob-o-signo-da-prisao-cpi-ouve-nesta-quinta-ex-coordenadora-do-programa-nacional-de-imunizacoes/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/sob-o-signo-da-prisao-cpi-ouve-nesta-quinta-ex-coordenadora-do-programa-nacional-de-imunizacoes/
https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/elcio-franco-e-principal-nome-a-ser-indiciado-pela-cpi-da-covid-aponta-senador
https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/elcio-franco-e-principal-nome-a-ser-indiciado-pela-cpi-da-covid-aponta-senador


Descrição: \Não é razoável por exemplo, que, diante da constatação de que o 
general Eduardo Pazuello participou de um ato político em apoio a Jair 
Bolsonaro, o Exército aceite a versão de que aquilo não passou de um passeio de 
motocicleta\, diz a ABI em nota
Url :https://revistaforum.com.br/politica/abi-cita-pazuello-em-nota-de-
solidariedade-ao-senador-omar-aziz/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-08
Título: “Omisso e negligente”, general Pazuello causou dano ao fabricar e distribuir 
cloroquina — MPF pede até R$ 366 milhões de volta
Descrição: Para MPF, omissão e negligência nas negociações das vacinas custou 
caro à saúde e ao patrimônio da sociedade
O Ministério Público Federal (MPF) enviou à Justiça, na última quarta-feira 
(30), ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello. Ele responderá por danos causados ao patrimônio público e violação aos
princípios da Administração.                                                  
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/omisso-e-negligente-general-
pazuello-causou-dano-ao-fabricar-e-distribuir-cloroquina-mpf-pede-ate-r-366-
milhoes-de-volta.html

Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-08 22:04:32
Título: Bolsonaro pode repetir Pinochet e ser processado fora do país
Descrição: Não sabemos se Bolsonaro algum dia vai responder pelos mortos pela 
covid-19, mas tem um caso que pode levá-lo a julgamento – ao menos 
internacionalmente. O genocídio da população indígena.The post Bolsonaro pode 
repetir Pinochet e ser processado fora do país appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/08/bolsonaro-pinochet-genocidio-indigena/
 
Fonte: Montedo
Data: 2021-07-08
Título: Ave Jair, o “meçias”!
Descrição: De constrangimento em constrangimento, a moral das Forças Armadas 
escorrega ladeira abaixo, à mercê de picaretas e demagogos travestidos de 
paladinos da moral. Um punhado de meses foi suficiente para implodir o que os 
fardados levaram trinta e cinco anos para construir, desde a redemocratização: a
credibilidade das instituições militares.
A que ponto nos levou o “mito”!
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/08/ave-jair-o-mecias/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-08
Título: Rejeição a Bolsonaro dispara e 51% dos brasileiros acham seu governo ruim e 
péssimo 
Descrição: Nem as bravatas de Jair Bolsonaro ( ex-PSL) dizendo que se não ganhar
as eleições é porque houve fraude, tira do brasileiro o ânimo em dizer que 
votará em Lula. Diversas pesquisas publicadas nos últimos dias mostram o ex-
presidente à frente de todos os seus possíveis adversários, inclusive, com 
possibilidade de ganhar a eleição de 2022, já no primeiro turno.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/rejeicao-a-bolsonaro-dispara-e-51-dos-
brasileiros-acham-seu-governo-ruim-e-pessi-7cad

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-08 19:51:32
Título: Bolsonaro vai pagar 2 dólares a mais por dose da Sputnik de empresa 
ligada ao centrão, diz site
Descrição: Estados  conseguiram um valor menor ao negociar diretamente com o 
governo russo,  Saúde vai pagar o equivalente a 11,95
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/bolsonaro-vai-pagar-2-dolares-a-
mais-por-dose-da-sputnik-de-empresa-ligada-ao-centrao-diz-site
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Fonte: MST
Data: 2021-07-08
Título: Solidariedade Sem Terra chega à 1 milhão de marmitas e 5 mil toneladas 
de alimentos doados durante a pandemia
Descrição: Desde 2020, a partir das campanhas de solidariedade, o MST já doou 
comida equivalente a 1000 caminhões cheios de alimentos nas periferias urbanas e
rurais pelo país
Url : https://mst.org.br/2021/07/08/solidariedade-sem-terra-chega-a-1-milhao-de-
marmitas-e-5-mil-toneladas-de-alimentos-doados-durante-a-pandemia/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Garantir água de qualidade nas comunidades: mais uma missão da Igreja na
Amazônia 
Descrição: Segundo os missionários, “temos consciência que ‘melhor que dar o 
peixe, é ensinar a pescar’, por isso confiamos que a gratuidade de ter recebido 
uma caixa de 500 litros para a captação da chuva, desperte para o cuidado com a 
água para que não seja contaminada.  Calhas para o telhado e instalação da caixa
ficam ao cuidado de cada família. Sabemos que nem todo mundo vai fazer, mas 
optamos por correr o risco, responsabilizando as pessoas e pedindo a colaboração
de quem será beneficiado”.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-07/amazonia-agua-qualidade-
comunidades-missao-igreja.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-08 18:19:19
Título: Viúva do miliciano e ex-policial Adriano da Nóbrega fecha delação com 
MPF no RJ e MP estadual
Descrição: Apontado como suspeito no caso Marielle, ex-capitão da PM teve 
familiares lotados em gabinete de Flávio Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/viuva-do-miliciano-e-ex-
policial-adriano-da-nobrega-fecha-delacao-com-mpf-no-rj-e-mp-estadual

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 21:33:40
Título: Direita chama ato pelo impeachment de Bolsonaro para o dia 12/9
Descrição: Organizações anunciaram convocação contra o presidente e visam 
recuperar protagonismo perdido após o golpe contra Dilma Rousseff
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/direita-ato-impeachment-bolsonaro-12-
9/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-08 18:02:32
Título: Colômbia: após visita, CIDH relata preocupação pelo \uso desproporcional
da força\ em protestos
Descrição: Comitê de Paralisação concordou com relatório, enquanto presidente 
Duque acusou \ingerência\ nas recomendações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/colombia-apos-visita-cidh-
relata-preocupacao-pelo-uso-desproporcional-da-forca-em-protestos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-08 17:19:44
Título: Vale classifica como “absurda” indenização que equivale a lucro que 
obtém em pouco mais de 4min
Descrição: Mineradora entrou com recurso na Justiça, na segunda-feira (5), valor
total significaria 9 horas de lucro da empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/vale-classifica-como-absurda-
indenizacao-que-equivale-a-lucro-que-obtem-em-pouco-mais-de-4min
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-08 11:53:49
Título: CPI da Covid pede inclusão de Witzel em programa de proteção à 
testemunha
Descrição: Governo do RJ já teria recebido ofício da ministra Damares 
encaminhando o pedido, ministério não confirma informação
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/cpi-da-covid-pede-inclusao-de-
witzel-em-programa-de-protecao-a-testemunha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-08 11:26:40
Título: Conheça o general indicado por Bolsonaro que está conduzindo a venda dos
Correios
Descrição: Floriano Peixoto é amigo do presidente há mais de 40 anos e foi 
escalado para comandar a privatização da estatal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/conheca-o-general-indicado-por-
bolsonaro-que-esta-conduzindo-a-venda-dos-correios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-08 10:48:22
Título: O que está por trás da massiva presença militar dos Estados Unidos na 
África?
Descrição: Dossiê do Instituto Tricontinental expõe interesses em controle 
comercial e em recursos naturais que sustentam o cenário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/o-que-esta-por-tras-da-massiva-
presenca-militar-dos-estados-unidos-na-africa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-08 10:42:57
Título: Quem é André Mendonça, o advogado \terrivelmente evangélico\ escolhido 
por Bolsonaro para o STF
Descrição: A indicação deve ocorrer a partir do próximo dia 12 de julho, com a 
aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/quem-e-andre-mendonca-o-
advogado-terrivelmente-evangelico-escolhido-por-bolsonaro-para-o-stf
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-08 13:17:04
Título: CPI cada vez mais “próxima” do governo apavora Bolsonaro, que pede “Fora
Renan”
Descrição: Após a prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, o 
presidente Jair Bolsonaro sentiu na nuca o bafo quente da CPI da Covid 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/cpi-cada-vez-mais-proxima-do-
governo-apavora-bolsonaro-que-pede-fora-renan/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 22:56:41
Título: Militares brasileiros com o mesmo cacoete de 60 anos atrás – Por João 
Vicente Goulart
Descrição: Senhores generais, respeitem o povo brasileiro e sua inteligência, 
respeitem a Constituição, pois o povo já conhece o velho e surrado argumento do 
“perigo comunista”
Url :https://revistaforum.com.br/rede/militares-brasileiros-com-o-mesmo-cacoete-
de-60-anos-atras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 22:31:13
Título: Marcos Coimbra, presidente do Vox Populi, analisa a conjuntura eleitoral
para 2022
Descrição: A terceira via foi lançada pela Globo num programa do Bial: um 
governador completamente desconhecido no cenário nacional apresenta uma visão 
soft e modernizada da direita. Declara sua homossexualidade, mas esconde o apoio
ao golpe de 2016, os ataques misóginos à presidenta Dilma e o apoio, em 2018, à 
candidatura de Bolsonaro.As pesquisas atuais dão [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/marcos-coimbra-presidente-do-vox-populi-
analisa-a-conjuntura-eleitoral-para-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 19:45:57
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Título: MTST faz protesto por moradia em SP e marcha para o Palácio dos 
Bandeirantes
Descrição: Segundo o líder do movimento, Guilherme Boulos, manifestantes vão à 
sede do governo paulista para exigir de João Doria a suspensão de despejos, mais
habitações populares e o cumprimento de compromissos sobre o tema
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/mtst-protesto-moradia-marcha-
palacio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 19:16:31
Título: Militares não aceitam ser investigados por corrupção e ameaçam CPI
Descrição: Democracia ameaçada: comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica e
membros do Clube Militar atacam a CPI por investigar denúncias de corrupção 
envolvendo membros das Forças Armadas na Saúde. Com Cynara Menezes e Lucas 
Rocha. Convidado: deputado Paulão. #RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo da 
Revista Fórum!Assine aqui: https://revistaforum.com.br/apoieDOE COM PIX pela 
chave: pix@revistaforum.com.brFaça uma assinatura pix: [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/militares-nao-aceitam-ser-investigados-
por-corrupcao-e-ameacam-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 18:12:31
Título: Mortos do bolsonarismo: chopinho, tira-gosto e R$ 1,6 bi em vacinas 
fajutas
Descrição: Entenda a lógica do absurdo. A avacalhação, com ares de desumanidade,
é a nossa sina. Pfizer com 50% de desconto é rejeitada, mas tratativa com 
muambeiro vira política de Estado – Por Henrique Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/mortos-bolsonarismo-chopinho-tira-gosto-
16-bi-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 16:34:33
Título: Casos de transfeminicídio refletem a falta de política pública de 
combate à LGBTfobia em Pernambuco
Descrição: O mais recente caso de transfenicídio em PE é o de Fabiana, residente
do bairro de Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco. Segundo 
informações, ao questionar onde seria o banheiro, ela fora assassinada à facadas
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/casos-de-transfeminicidio-refletem-a-
falta-de-politica-publica-de-combate-a-lgbtfobia-em-pernambuco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 16:05:51
Título: Clube Militar chama CPI de “Circo Parlamentar de Indecência”
Descrição: Principal agremiação de reservistas, Clube Militar do Rio de Janeiro 
publicou texto em que diz que apoia a nota oficial do Ministério da Defesa e das
Forças Armadas com ataques ao senador Omar Aziz, presidente da CPI
Url :https://revistaforum.com.br/politica/clube-militar-chama-cpi-de-circo-
parlamentar-de-indecencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 15:44:11
Título: Militares discutiram com Bolsonaro “risco de comunismo” e aumento de 
protestos
Descrição: A reunião com sinais de alinhamento da cúpula militar ao governo foi 
um dia antes da nota com críticas às declarações de Omar Aziz sobre a “banda 
podre” do exército
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/militares-discutiram-com-bolsonaro-
risco-de-comunismo-e-aumento-de-protestos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-08 09:21:11
Título: Militares: Lembrem-se de Villas Bôas e Eitchgoyen e da corrupção moral 
das Forças Armadas
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Descrição: A nota contra a CPI só mostra que a cúpula das Forças Armadas quer 
que milhares de brasileiros continuem vítimas do genocídio imposto por Bolsonaro
enquanto comem picanha e tomam suas cervejas Heineken às custas do dinheiro 
público
Url :https://revistaforum.com.br/videos/militares-lembrem-se-de-villas-boas-e-
eitchgoyen-e-da-corrupcao-moral-das-forcas-armadas/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-09 05:00:01
Título: O incômodo da cúpula militar com o comando da CPI da Covid
Descrição: Na quarta-feira (7), o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), fez uma declaração sobre o “lado podre das Forças Armadas”, em 
referência aos militares ligados a irregularidades no Ministério da Saúde 
investigadas pela Comissão. A fala provocou reação imediata dos comandantes das 
Forças Armadas e do ministro da Defesa, o general Braga Netto. Em nota, os 
comandantes das Forças Armadas afirmaram que o parlamentar fez uma generalização
grave e destacaram que \ataques levianos\ não serão aceitos. Clique aqui para 
acessar a matéria na íntegra e visualizar este conteúdo.O comunicado foi 
assinado pelos generais, mas sua redação contou com a participação do presidente
Jair Bolsonaro. Omar Aziz interpretou a mensagem como uma tentativa de 
intimidação e afirmou que não vai recuar. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-incomodo-da-cupula-militar-com-comando-
da-cpi-da-covid-25098728
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-08 22:45:17
Título: Brasil assume presidência temporária do Mercosul em meio a rebelião 
uruguaia 
Descrição: Lacalle Pou defende em encontro dos presidentes a decisão de romper a
regra que proíbe parceiros de assinar acordos comerciais fora do bloco. 
Bolsonaro apoia flexibilização nos negócios externos
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-07-08/brasil-assume-presidencia-
temporaria-do-mercosul-em-meio-a-rebeliao-uruguaia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-08 19:05:18
Título: PODCAST | Miguel Nicolelis: “Temos que combater dois vírus”
Descrição: No novo episódio de ‘Diário do front’, neurocientista analisa o 
surgimento do variante delta e os efeitos nefastos não só da pandemia, mas 
também de um novo “negacionismo refinado” que se espalha pelo mundo
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-07-08/podcast-miguel-nicolelis-
temos-que-combater-dois-virus.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-08 00:00:00
Título: ACM Neto diz que rejeição de Bolsonaro impressiona, e Kassab vê chance 
remota de reeleição
Descrição: O recorde de reprovação de Jair Bolsonaro, revelado pelo Datafolha 
nesta quinta (8), coloca a chance de reeleição em 2022 como cada vez mais 
remota, na opinião de Gilberto Kassab, presidente do PSD. Para ACM Neto, o 
número, 51%, impressiona. \Não sabemos qual é o piso da avaliação negativa do 
governo\, diz o presidente do DEM ao Painel.Leia mais (07/08/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/acm-neto-diz-que-rejeicao-de-bolsonaro-impressiona-
e-kassab-ve-chance-remota-de-reeleicao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-08 00:00:00
Título: Aécio rejeita suspeita sem provas de Bolsonaro e diz não acreditar em 
fraude nas urnas em 2014
Descrição: Candidato derrotado na eleição presidencial de 2014, o deputado Aécio
Neves (PSDB) rejeitou as suspeitas levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro e 
afirmou que não houve fraude naquela disputa.Leia mais (07/08/2021 - 18h20)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/aecio-rejeita-suspeita-sem-provas-de-bolsonaro-e-diz-nao-
acreditar-em-fraude-nas-urnas-em-2014.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-08 00:00:00
Título: 'Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições', diz 
Bolsonaro em nova ameaça
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro fez nesta quinta-feira (8) novas ameaças 
em relação ao pleito do ano que vem, quando ele deve disputar a reeleição ao 
Palácio do Planalto.Leia mais (07/08/2021 - 13h19)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/ou-fazemos-eleicoes-limpas-no-brasil-ou-nao-temos-eleicoes-
diz-bolsonaro-em-nova-ameaca.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-08 00:00:00
Título: Crise entre militares e CPI expõe tigre de papel criado por Bolsonaro
Descrição: O agravamento da crise entre o governo e a CPI da Covid ganhou um 
novo elemento na confusa sessão de quarta (7), quando o depoente saiu preso em 
um teatro pouco convincente do presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).Leia 
mais (07/08/2021 - 10h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/crise-entre-militares-e-cpi-expoe-tigre-de-papel-criado-por-
bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-08 00:00:00
Título: Forças Armadas não são imunes a críticas, diz grupo de juristas e 
advogados
Descrição: O grupo Prerrogativas, que inclui juristas, advogados, professores, 
pareceristas e ex-membros do Ministério Público, acusa o ministro da Defesa, 
Braga Netto, e os comandantes das Forças Armadas de intimidarem o Senado Federal
ao divulgarem nota de repúdio a declarações feitas pelo presidente da CPI da 
Covid, o senador Omar Aziz (PSD-AM), na quarta-feira (7).Leia mais (07/08/2021 -
10h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/forcas-armadas-nao-sao-imunes-a-criticas-diz-
grupo-de-juristas-e-advogados.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-09 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 9 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (9), marcada pelo novo recorde de reprovação do 
governo Bolsonaro, pelo anúncio de Biden de nova data de retirada completa de 
tropas do Afeganistão e por novos detalhes do assassinato do presidente do 
Haiti.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021070917756405-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-9-de-julho/
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