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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-09 17:05:06
Título: Pacheco diz que aqueles que atentarem contra a democracia serão \
inimigos da nação\
Descrição: Declaração aconteceu após Bolsonaro ameaçar, mais uma vez, as 
eleições e as instituições democráticas brasileiras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/09/pacheco-diz-que-aqueles-que-
atentarem-contra-a-democracia-serao-inimigos-da-nacao

Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-10
Título: Pimenta: Conversa gravada dos Miranda com Bolsonaro tem 50 minutos de “muita 
informação e baixaria”
Descrição: A gravação que poderia derrubar Jair Bolsonaro existe, segundo o 
deputado Paulo Pimenta (PT-RS). Ele deu detalhes: seriam 50 minutos, com “muita 
informação e baixaria”. A gravação teria sido feita no dia em que o deputado 
bolsonarista Luís Miranda (DEM-DF) e o irmão dele, Luís Ricardo, funcionário de 
carreira do Ministério da Saúde, foram ao presidente da República denunciar um 
esquema de corrupção na compra de vacinas da Covaxin, que desviaria ao menos U$ 
45 milhões.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/pimenta-conversa-gravada-dos-
miranda-com-bolsonaro-tem-50-minutos-de-muita-informacao-e-baixaria.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 13:59:01
Título: Elcio Franco transferiu recursos de vacinas para manutenção de aeronaves
militares
Descrição: O ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde na gestão do general
Eduardo Pazuello é um dos principais investigados pela CPI da Covid
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/elcio-franco-transferiu-recursos-
de-vacinas-para-manutencao-de-aeronaves-militares/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-09
Título: CPI mostra que militarização da Saúde levou Brasil à tragédia de 530 mil mortes 
Descrição: Quando Pazuello assumiu, país registrava 15 mil óbitos pela covid e 
230 mil casos. Quando saiu, os infectados eram 12,2 milhões e os mortos, 300 mil
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cpi-mostra-que-militarizacao-da-saude-
levou-brasil-a-tragedia-de-530-mil-mortes-71d1

Fonte: Vatican News - Português
Título: CNBB: situação é grave, é preciso coragem, sensatez e pronta correção de
rumos
Descrição: \A sociedade democrática brasileira está atravessando um dos períodos
mais desafiadores da sua história. A gravidade deste momento exige de todos 
coragem, sensatez e pronta correção de rumos\, escreve a presidência da CNBB..
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-07/nota-cnbb-diante-do-
atual-momento-brasileiro.html

Fonte: Congresso em Foco
Título: TSE responde declarações de Bolsonaro contra eleições de 2022
Descrição: Por meio de nota, divulgada nesta sexta (9), o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE)  respondeu a ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro que 
voltou a ameaçar a não a realização de eleições no Brasil em 2022. Bolsonaro 
também afirmou que a fraude está no TSE e chamou o presidente do TSE, Luís 
Roberto Barrroso de “idiota” [ ]The post TSE responde declarações de Bolsonaro 
contra eleições de 2022 appeared first on Congresso em Foco.
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Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes-2022/tse-responde-declaracoes-
de-bolsonaro-sobre-eleicoes-de-2022/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-09 16:26:50
Título: Calheiros defende que Lorenzoni seja convocado para CPI da Covid: \Crime
de falsidade\
Descrição: Relator da Comissão acredita que tenha sido apresentado um documento 
falso durante coletiva de imprensa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/09/calheiros-defende-que-lorenzoni-
seja-convocado-para-cpi-da-covid-crime-de-falsidade
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-10
Título: Presidente da OAB denuncia Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro, à 
Corregedoria por ameaça de morte a jornalista
Descrição: “É inaceitável este comportamento violento contra a imprensa de mais 
uma pessoa ligada a este governo", afirmou Felipe Santa Cruz
Url : https://www.brasil247.com/brasil/presidente-da-oab-denuncia-frederick-
wassef-advogado-de-bolsonaro-a-corregedoria-por-ameaca-de-morte-a-jornalista

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-09 12:44:19
Título: A mamata veste farda? Veja 10 casos de suspeitas de corrupção e crimes 
de militares desde 2019
Descrição: Desde que Jair Bolsonaro se tornou presidente, uma série de prisões e
investigações envolvendo militares vieram à tona
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/09/a-mamata-veste-farda-veja-10-
casos-de-suspeitas-de-corrupcao-e-crimes-de-militares-desde-2019

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-09 11:56:19
Título: Exclusivo: Rogério Carvalho anuncia ação no STF contra Braga Netto por 
nota das Forças Armadas
Descrição: Em entrevista ao Brasil de Fato, senador petista diz que ministro da 
Defesa cometeu crime de responsabilidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/09/exclusivo-rogerio-carvalho-
anuncia-acao-no-stf-contra-braga-netto-por-nota-das-forcas-armadas

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-09 22:43:13
Título: Não vai ter golpe: TSE e STF rechaçam ataques de Bolsonaro ao sistema 
eleitoral
Descrição: Se depender do TSE e do STF, em 2022, não vai ter golpe. As duas 
cortes rechaçam ataques golpistas de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/nao-vai-ter-golpe-tse-e-stf-
rechacam-ataques-de-bolsonaro-ao-sistema-eleitoral/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-10
Título: Bolsonaro trabalhou, em média, menos de três horas por dia em junho... 
Descrição: No mês em que o Brasil ultrapassou as 500 mil mortes pela Covid-19, o
presidente dedicou só 83 horas a compromissos de trabalho oficiais.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-trabalhou-em-media-
menos-de-tres-horas-por-dia-em-junho/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-09 14:00:56
Título: Dias indica coronel como testemunha e reforça tese de \acordão\ de 
militares com Centrão
Descrição: Queixa-crime contra Dominguetti mostra alinhamento de grupos que 
disputavam poder e contratos no Ministério da Saúde
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/09/dias-indica-coronel-como-
testemunha-e-reforca-tese-de-acordao-de-militares-com-centrao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-10 01:06:39
Título: Foco no Braga Netto, porque é ele quem está por trás dessa tentativa de 
quartelada
Descrição: Braga Netto foi interventor do Rio de Janeiro após o assassinato de 
Marielle. Ele conhece a familícia melhor do que ninguém.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/foco-no-braga-netto-porque-e-
ele-quem-esta-por-tras-dessa-tentativa-de-quartelada/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-09 00:00:00
Título: Corte Interamericana determina que Brasil proteja monumento de Niemeyer 
sobre reforma agrária
Descrição: A Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que o Estado 
brasileiro proteja o monumento projetado por Oscar Niemeyer em memória à luta 
pela reforma agrária e ao trabalhador rural Antônio Tavares Pereira, assassinado
em 2000.Leia mais (07/09/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/corte-interamericana-determina-que-brasil-
proteja-monumento-de-niemeyer-sobre-reforma-agraria.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 16:41:00
Título: Felipe Neto para o comandante da Aeronáutica: “vai ameaçar a puta que 
pariu, babaca”
Descrição: O brigadeiro Carlos Almeida Baptista Junior disse que “homem armado 
não ameaça” ao ser indagado sobre a possibilidade de um novo golpe no país
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-para-o-comandante-da-
aeronautica-vai-ameacar-a-puta-que-pariu-babaca/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-09 14:22:47
Título: Movimentos haitianos alertam contra intervenção estrangeira após o 
assassinato de Moïse
Descrição: O que está acontecendo no Haiti e o que, de fato, se sabe até agora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/09/movimentos-haitianos-alertam-
contra-intervencao-estrangeira-apos-o-assassinato-de-moise

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-09 13:52:34
Título: Haiti prende 15 colombianos e 2 norte-americanos pelo assassinato do 
presidente Jovenel Moïse
Descrição: Últimas detenções levam a 28 o total de envolvidos no magnicídio, dos
quais três morreram, segundo a polícia
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-07-09/haiti-prende-15-
colombianos-e-2-norte-americanos-pelo-assassinato-do-presidente-jovenel-
moise.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-10 00:27:31
Título: URGENTE: Pilha inicia greve de fome contra prisão arbitrária e maus 
tratos na cadeia
Descrição: O ativista segue preso mesmo após decisão judicial garantindo a 
libertação
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/rodrigo-pilha-greve-de-fome-prisao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 23:25:31
Título: Cozinheiro é preso após reclamar que cozinharia para Bolsonaro
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Descrição: Deputado bolsonarista criou teoria conspiratória e acionou a Abin 
após postagem no Facebook
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cozinheiro-preso-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-09 09:09:44
Título: Programa de cisternas em risco: “Não se trata só de guardar água, mas 
salvar vidas”
Descrição: Com os cortes em políticas públicas de convivência com a seca, 
moradores do campo sentem o impacto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/09/programas-sociais-em-risco-nao-
se-trata-so-de-guardar-agua-mas-de-salvar-vidas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-09 08:35:57
Título: Gigante do agronegócio ocupa e viola três cemitérios quilombolas e um 
indígena no Pará
Descrição: Pessoas foram proibidas de entrar no local para velar seus parentes, 
terreno apropriado hoje é ocupado por monocultura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/09/gigante-do-agronegocio-ocupa-e-
viola-tres-cemiterios-quilombolas-e-um-indigena-no-para

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-09 16:58:11
Título: Morre mulher trans que teve 40% do corpo queimado por adolescente em 
Recife
Descrição: Em menos de um mês, quatro travestis foram mortas em Pernambuco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/09/morre-mulher-trans-que-teve-40-
do-corpo-queimado-por-adolescente-em-recife 
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-09 21:38:01
Título: “Praga de Bolsonaro” atinge senador Otto Alencar, membro da CPI da 
Pandemia
Descrição: O senador Otto Alencar (PSD-BA) confirmou nesta sexta-feira (9) que 
está com covid-19. Por meio da assessoria de imprensa, o parlamentar divulgou 
uma nota pública 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/praga-de-bolsonaro-atinge-senador-
otto-alencar-membro-da-cpi-da-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-09 12:10:29
Título: “Caguei” é o slogan do presidente Jair Bolsonaro na reeleição de 2022, 
diz Renan Calheiros
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já tem slogan de campanha 
pela reeleição pronto: caguei, segundo o senador Renan Calheiros (MDB-AL), ao 
comentar a baixaria 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/caguei-e-o-slogan-do-presidente-
jair-bolsonaro-na-reeleicao-de-2022-diz-renan-calheiros/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 22:50:42
Título: Em defesa da Fundação Palmares
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil reúne Iêda Leal e Zulu 
Araújo, com mediação de Juca Oliveira, para um debate sobre a destruição da 
Fundação Palmares. A Fundação Cultural Palmares foi criada em 1988, nos 100 anos
da Abolição. Sua fundação foi fruto de muitas lutas do movimento negro 
brasileiro. Esta fundação foi o primeiro mecanismo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/em-defesa-da-fundacao-palmares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 22:34:51
Título: “Irão para a cadeia e não haverá anistia”, diz deputado do PT a 
comandante da Aeronáutica
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Descrição: Jorge Solla condenou a declaração do brigadeiro Carlos Almeida 
Baptista Junior
Url :https://revistaforum.com.br/politica/irao-para-a-cadeia-deputado-do-pt-
aeronautica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 19:41:13
Título: Pabllo Vittar pede Lula 2022: “Meninas, não me decepcionem”, veja vídeo
Descrição: Em entrevista recente, a cantora disse que fica triste com Bolsonaro 
no poder e afirmou que a postura do presidente diante da pandemia é revoltante
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/pabllo-vittar-lula-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 18:42:17
Título: Cuba aprova uso emergencial da vacina Abdala
Descrição: Imunizante, que possui 92% de eficácia, é o primeiro totalmente 
latino-americano a receber autorização emergencial
Url :https://revistaforum.com.br/global/cuba-uso-emergencial-vacina-abdala/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 18:13:17
Título: Datena usa rádio Bandeirantes, uma concessão pública, para anunciar pré-
candidatura à Presidência
Descrição: Declaração dada nesta sexta confirma intenções do PSL
Url :https://revistaforum.com.br/politica/datena-radio-bandeirantes-presidencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 17:02:07
Título: Freixo diz que entrevista de comandante da Aeronáutica é “manifesto 
golpista”
Descrição: \Baptista Junior viola regras básica do código de conduta militar ao 
se manifestar politicamente p/ defender Bolsonaro, chefe de um governo corrupto 
e responsável pela morte de mais de 530 mil brasileiros\, diz Freixo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-diz-que-entrevista-de-
comandante-da-aeronautica-e-manifesto-golpista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 16:32:31
Título: Lula tem preferência dos mais pobres, Bolsonaro ganha entre ricos
Descrição: Entre evangélicos, Lula e Bolsonaro empatam tecnicamente no primeiro 
- 37% a 38%, respectivamente - e no segundo turnos - 45% a 46%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-tem-preferencia-dos-mais-pobres-
bolsonaro-ganha-entre-ricos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 15:57:24
Título: Militar assessor de Bolsonaro divulga vídeo de ato em favor das armas em
Brasília
Descrição: Assessor especial da presidência e acusado de ser do “gabinete do 
ódio”, Mosart Aragão costuma postar e, as vezes, apagar imagens de manifestações
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/militar-assessor-de-bolsonaro-
divulga-video-de-ato-em-favor-das-armas-em-brasilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 13:58:43
Título: Witzel diz ter documentos que provam corrupção em hospital onde fiscais 
foram ameaçados por milícia no Rio
Descrição: Denúncia de atuação da milícia no Hospital Federal de Bonsucesso 
motivou demissão de Gustavo Bebianno, morto em 2020. Dossiê que será entregue 
por Witzel à CPI do Genocídio.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/witzel-hospital-milicia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 13:25:54
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Título: Médico que trata Olavo de Carvalho foi cotado para lugar de Pazuello no 
Ministério da Saúde
Descrição: José Antonio Ramires era o preferido da ala ideológica para assumir o
cargo deixado por Pazuello. Em nota, o Incor diz que Olavo de Carvalho está 
“consciente, comunicativo, com quadro clínico estável”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/medico-que-trata-olavo-de-carvalho-foi-
cotado-para-lugar-de-pazuello-no-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 10:53:52
Título: “Temos de tratar Napoleão como Napoleão”, diz Gilmar Mendes sobre 
Bolsonaro
Descrição: Ministro do STF ironizou discurso recorrente de Bolsonaro junto a 
apoiadores sobre fraude nas eleições. \Essa gente dialoga um pouco com aqueles 
que dizem que o homem não foi à Lua, que a Terra é plana e que a cloroquina 
salva\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/temos-de-tratar-napoleao-como-
napoleao-diz-gilmar-mendes-sobre-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 10:34:57
Título: Aparece mais uma intermediária entre governo Bolsonaro e Covaxin
Descrição: A Envixia Pharmaceuticals LLC, dos Emirados Árabes, aparece em 
memorando como responsável por apoiar todas as atividades relacionadas a 
registro e comercialização do imunizante no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aparece-mais-uma-intermediaria-entre-
governo-bolsonaro-e-covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-09 10:20:43
Título: “Homem armado não ameaça”, diz comandante da Aeronáutica sobre golpe
Descrição: Em entrevista para explicar nota, comandante da Aeronáutica Carlos de
Almeida Baptista Junior diz que Aziz atacou Forças Armadas da mesma forma que já
havia feito \particularmente em relação a Pazuello e ao Elcio Franco\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/homem-armado-nao-ameaca-diz-
comandante-da-aeronautica-sobre-golpe/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-10 05:00:15
Título: Documento inédito de Jacob do Bandolim é uma das joias da música 
nacional guardadas em acervos virtuais, veja outras
Descrição: Anunciada pelo governador Cláudio Castro na últimaterça-feira, a 
retomada das obras da nova sede do Museu da Imagem e do Som(MIS), em Copacabana,
prevista para dezembro, confortou os entusiastas damemória da cultura nacional. 
Enquanto o espaço não fica pronto — a previsão é sóem 2023 —, o público pode 
conferir relíquias guardadas na sede da instituição,na Lapa, reaberta há duas 
semanas e, ainda, apreciar parte desse mesmo materialvirtualmente. 
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/documento-inedito-de-jacob-do-bandolim-
uma-das-joias-da-musica-nacional-guardadas-em-acervos-virtuais-veja-outras-
25100815
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-09 00:00:00
Título: PEC para barrar militares da ativa em cargos políticos deve ser entregue
com as assinaturas necessárias na quarta (14)
Descrição: A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) diz que entregará na quarta 
(14), com as 171 assinaturas necessárias, a PEC que tem o objetivo de impedir 
que militares da ativa ocupem cargos políticos em governos.Leia mais (07/09/2021
- 23h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/pec-para-barrar-militares-da-ativa-em-cargos-
politicos-deve-ser-entregue-com-as-assinaturas-necessarias-na-quarta-14.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-09 00:00:00
Título: Ciro Gomes e Lula telefonam para presidente da CPI após manifestação das
Forças Armadas
Descrição: Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) recebeu ligações de 
Ciro Gomes (PDT-CE) e Lula (PT-SP) após a nota de repúdio contra falas dele 
emitida pelo ministro Walter Braga Netto, da Defesa, e pelos comandantes das 
Forças Armadas.Leia mais (07/09/2021 - 23h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/ciro-gomes-e-lula-telefonam-para-presidente-da-cpi-
apos-manifestacao-das-forcas-armadas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-09 00:00:00
Título: Tensão entre Bolsonaro e STF deve crescer com superinquérito e nova 
apuração de Alexandre de Moraes
Descrição: A tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do STF deve 
ganhar mais combustível. Além de ter aberto novo inquérito sobre suposta 
organização criminosa que atua contra instituições, Alexandre de Moraes juntou a
apuração dos atos antidemocráticos (já arquivada) com a das fake news.Leia mais 
(07/09/2021 - 23h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/tensao-entre-bolsonaro-e-stf-deve-crescer-com-
superinquerito-e-nova-apuracao-de-alexandre-de-moraes.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-09 17:09:38
Título: Colômbia e EUA enviarão oficiais da lei e da inteligência ao Haiti após 
detenções por assassinato
Descrição: Após a divulgação que colombianos e norte-americanos estariam 
envolvidos no assassinato do presidente Jovenel Moise, os dois países resolveram
enviar oficiais, chefes da inteligência e policiais federais.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021070917759498-colombia-e-eua-
enviarao-oficiais-da-lei-e-da-inteligencia-ao-haiti-apos-detencoes-por-
assassinato/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-09 15:51:33
Título: Colômbia comenta prisão de cidadãos implicados em morte do presidente do
Haiti
Descrição: Generais da Colômbia realizaram uma coletiva de imprensa, durante a 
qual revelaram que receberam requerimentos vindos do Haiti que implicavam em 
assassinato vários militares aposentados do país sul-americano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021070917759120-colombia-comenta-
prisao-de-cidadaos-implicados-em-morte-do-presidente-do-haiti/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-09 15:35:21
Título: Primeira da América Latina: Cuba autoriza uso emergencial para vacina 
local contra COVID-19
Descrição: O imunizante cubano possui uma eficácia de 92,28% com seu esquema de 
três doses com 14 dias de intervalo.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021070917759147-primeira-da-
america-latina-cuba-autoriza-uso-emergencial-para-vacina-local-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-09 12:48:54
Título: Presidente Bolsonaro ataca Aziz, Calheiros e chama presidente do TSE de 
'imbecil' e 'idiota'
Descrição: Presidente da República insinuou que o deputado federal Aécio Neves 
(PSDB) teria vencido a eleição presidencial em 2014. Todavia, o próprio PSDB 
reconhece a legitimidade da vitória de Dilma Rousseff (PT).
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Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021070917758245-presidente-bolsonaro-
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