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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-11
Título: Datafolha mostra que maioria quer militares longe de manifestação 
política e do governo
Descrição: Pesquisa Datafolha aponta que 62% não querem participação de 
militares em manifestações e 58% se opõem à ocupação de cargos no governo
Url : https://www.brasil247.com/brasil/datafolha-mostra-que-maioria-quer-
militares-longe-de-manifestacao-politica-e-do-governo

Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-12 04:30:45
Título: Bolsonaro destoa de outros presidentes ao não se vacinar contra Covid-19
Descrição: BRASÍLIA — Enquanto o presidente Jair Bolsonaro repete que só 
decidirá se será ou não vacinado contra a Covid-19 depois que o “último 
brasileiro” for imunizado, a maioria dos principais líderes mundiais dá outro 
tipo de exemplo: receberam a vacina em público, para incentivar as pessoas a 
fazerem o mesmo.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-destoa-de-outros-presidentes-ao-
nao-se-vacinar-contra-covid-19-25101485

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 14:20:59
Título: STF diz que Bolsonaro mente ao ligar Barroso à redução da maioridade 
para estupro de vulnerável
Descrição: Em discurso em Porto Alegre, Bolsonaro acusou Barroso de defender uma
\bandeira\ que \beira a pedofilia\. STF diz que Barroso fez exatamente o oposto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/stf-diz-que-bolsonaro-mente-
ao-ligar-barroso-a-reducao-da-maioridade-para-estupro-de-vulneravel/

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-07-11
Título: Governo cubano responde a protestos de desestabilização no país: 'A rua 
é dos revolucionários'
Descrição: O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondeu neste domingo 
(11/07) uma nova tentativa de desestabilização no país, afirmando que as ruas 
pertecencem aos revolucionários cubanos. O mandatário disse que, diante das 
campanhas de difamação, os cubanos deveriam se mobilizar em defesa do país "para
mostrar que a rua é dos revolucionários", percorrendo diversas cidades cubanas.
"De forma sutil, covarde e oportunista, aqueles que sempre apoiaram o bloqueio 
[norte-ameircano] e se valeram de mercenários e lacaios do império, aparecem com
doutrinas humanitárias para fortalecer o critério de que o governo cubano não é 
capaz de sair desta situação, se eles querem preocupar-se com o povo cubano, 
abra o bloqueio (...) sabemos que não o fazem porque não têm valores”, disse o 
presidente cubano.                                                              
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/70479/governo-cubano-
responde-a-protestos-de-desestabilizacao-no-pais-a-rua-e-dos-revolucionarios

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-11 12:43:53
Título: Só falta ele cair: ‘Bolsonaro não reúne mais condições para permanecer 
na Presidência’, diz Estadão
Descrição: O editorial do Estadão, neste domingo (11/7), resume o ânimo da 
burguesia paulistana em relação ao inquilino do Palácio do Planalto: 
&#8216,Bolsonaro não reúne mais 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/so-falta-ele-cair-bolsonaro-nao-
reune-mais-condicoes-para-permanecer-na-presidencia-diz-estadao/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-11 01:47:16
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Título: Na Globo, o impeachment de Bolsonaro já é uma realidade
Descrição: É uma questão de tempo, mas o impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro já uma realidade para a Globo. A emissora tem expertise na derrubada 
de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/na-globo-o-impeachment-de-
bolsonaro-ja-e-uma-realidade/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Haiti diz ter preso mentor do atentado ao presidente
Descrição: Polícia diz que médico haitiano baseado nos EUA estaria por trás do 
assassinato de Jovenel Moïse, com o intuito de assumir o poder no país.
Url :https://www.dw.com/pt-br/haiti-diz-ter-preso-mentor-do-atentado-ao-
presidente/a-58235680?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-11 21:39:05
Título: Ricardo Barros arde na frigideira de Bolsonaro, do Centrão e da CPI
Descrição: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), continua 
ardendo na frigideira do Centrão e do presidente Jair Bolsonaro que não saíram 
em sua 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/ricardo-barros-arde-na-frigideira-
de-bolsonaro-do-centrao-e-da-cpi/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-11 09:12:03
Título: Exército é o único vendedor de bombas utilizadas por garimpeiros para 
atacar indígenas
Descrição: Não se sabe até o momento se alguma investigação está em andamento 
para apurar acesso aos artefatos restritos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/11/exercito-e-o-unico-vendedor-de-
bombas-utilizadas-por-garimpeiros-para-atacar-indigenas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 12:23:49
Título: Militares e servidores da Abin entraram em fura-fila da vacina em 
Brasília, diz MPF
Descrição: Questionado pela procuradora Ana Carolina Roman, o Ministério da 
Saúde afirmou que os militares fazem parte de serviço essencial para \manutenção
da ordem\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/militares-e-servidores-da-abin-
entraram-em-fura-fila-da-vacina-em-brasilia-diz-mpf/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 16:05:55
Título: Gestão Pazuello pagou milhões mesmo com contratos investigados pelo TCU
Descrição: Denúncia foi feita sob a condição de anonimato por funcionários do 
ministério da Saúde ao Metrópoles
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gestao-pazuello-pagou-milhoes-mesmo-
com-contratos-investigados-pelo-tcu/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 21:24:16
Título: Entenda o caso do cozinheiro que reclamou da visita de Bolsonaro ao RS
Descrição: Viagem mostra que o presidente está em baixa, no RS, ele enfrentou 
panelas e teve que cancelar hospedagem em hotel de luxo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/entenda-o-caso-cozinheiro-bolsonaro-
rs/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 17:19:13
Título: Vídeo: “Randolfe, lute que lutaremos com você”, diz Padre Júlio 
Lancellotti em homilia
Descrição: Em publicação no Twitter, Randolfe agradeceu ao padre, \exemplo de 
luta e amor, que dedica a vida aos mais pobres\.
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-randolfe-lute-que-lutaremos-com-
voce-diz-padre-julio-lancellotti-em-homilia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-12 00:32:44
Título: Cuba denuncia EUA por nova tentativa de desestabilização política
Descrição: O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, apareceu ao vivo na
rádio e televisão nacional às 16h deste domingo (11/7) para reafirmar que a ilha
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/cuba-denuncia-eua-em-nova-
tentativa-de-desestabilizacao-politica/

Fonte: MST
Data: 2021-07-11
Título: Movimentos populares discutem alternativa para os dilemas da humanidade
Descrição: A primeira parte do IV Encontro Mundial de Movimentos Populares 
terminou com um diálogo aberto sobre os dilemas da humanidade e o documento 
final será entregue ao Papa Francisco em setembro.
Url : https://mst.org.br/2021/07/11/movimentos-populares-compartilharao-com-o-
papa-francisco-uma-alternativa-para-os-dilemas-da-humanidade/

Fonte: Vatican News - Português
Título: A saúde é um bem primário: que seja gratuita e acessível
Descrição: O apelo do Papa por sistemas de saúde gratuitos e acessíveis também 
está contido na mensagem para o Dia Mundial do Enfermo deste ano: \A atual 
pandemia colocou em evidência tantas insuficiências dos sistemas sanitários e 
carências na assistência às pessoas doentes. Viu-se que, aos idosos, aos mais 
frágeis e vulneráveis, nem sempre é garantido o acesso aos cuidados médicos, ou 
não o é sempre de forma equitativa. Isto depende das opções políticas.\
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-07/papa-francisco-saude-
acessivel-a-todos-bem-primario-angelus.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 10:30:48
Título: Ministro do STF diz que Bolsonaro caminha para a ingovernabilidade
Descrição: Falta de uma estratégia de vacinação, suspeitas de corrupção e 
descontrole retórico formam as condições que têm feito parlamentares se 
desgarrarem da base aliada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministro-do-stf-diz-que-bolsonaro-
caminha-para-a-ingovernabilidade/
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-11
Título: General Santos Cruz diz que ameaça de Bolsonaro às eleições de 2022 é 
"absurda"
Descrição: Santos Cruz criticou também a nota das Forças Armadas com ameaças à 
democracia: "não contribui em nada"
Url : https://www.brasil247.com/brasil/general-santos-cruz-diz-que-ameaca-de-
bolsonaro-as-eleicoes-de-2022-e-absurda

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-11 02:59:14
Título: Bolsonaro e os comandantes militares testam os nervos sensitivos das 
instituições do país
Descrição: Por Milton Alves* O fato político mais relevante da semana foi o 
pronunciamento unificado dos comandantes militares e do ministro da Defesa 
bolsonarista, general Braga 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/bolsonaro-e-os-comandantes-
militares-testam-os-nervos-sensitivos-das-instituicoes-do-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-11 02:33:09
Título: Após derrota do Brasil de 1 a O da Argentina, Bolsonaro também ganha 
título de “Mick Jagger” no futebol
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Descrição: A torcida do presidente Jair Bolsonaro era a arma secreta da seleção 
argentina, que, neste sábado (10/7), calou o Maracanã ao vencer por 1 a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/apos-derrota-do-brasil-de-1-a-o-da-
argentina-bolsonaro-tambem-ganha-titulo-de-mick-jagger-no-futebol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 01:29:56
Título: Fantástico expõe caso de mulher mantida em escravidão doméstica por 50 
anos
Descrição: O programa contou a história de duas mulheres resgatadas em situações
análogas à escravidão
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-mulher-escravidao-domestica-
50-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 23:13:26
Título: Revoltada com fiscalização, influenciadora bolsonarista manda policiais 
para favela
Descrição: Apoiadora de Bolsonaro, Liziane Gutierrez chegou a ser expulsa de 
show internacional em 2018
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/influenciadora-bolsonarista-
policiais-favela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 22:09:53
Título: Ivan Valente defende Lula candidato em 2022
Descrição: Deputado do PSOL criticou a tese defendida pela colunista Eliane 
Cantanhêde
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ivan-valente-lula-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 18:35:11
Título: Zélia Duncan critica artigo de Cantanhêde sobre Lula: “Ajudou a 
demonizar o PT”
Descrição: Jornalista pediu que o ex-presidente, que lidera todas as pesquisas, 
não concorra como cabeça de chapa em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/zelia-duncan-cantanhede-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 16:28:42
Título: Vídeo: Cinegrafista morre após ser agredido em ato anti-LGBT da extrema-
direita
Descrição: Alexander Lashkarava, de 37 anos, sofreu fraturas no rosto ao cobrir 
ato da extrema-direita em Tbilissi, capital da Geórgia. Primeiro-ministro Irakli
Garibashvili seria um dos principais incentivadores da violência contra LGBTs no
país
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/video-cinegrafista-morre-apos-ser-
agredido-em-ato-anti-lgbt-da-extrema-direita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 15:16:11
Título: Camilo Santana afasta PMs que atingiram criança de 10 anos com tiro no 
pescoço
Descrição: Governador do Ceará determinou rigor \absoluto\ em inquérito contra 
policiais que abriram fogo contra carro em Hidrolândia, no interior do Ceará. \
Chegaram atirando sem motivo nenhum\, diz irmã do menino em vídeo. ATENÇÃO: 
CENAS FORTES
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/camilo-santana-afasta-pms-que-atingiram-
crianca-de-10-anos-com-tiro-no-pescoco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 14:35:03
Título: Covaxin, CanSino e propina da Davati: o “combo” dos escândalos das 
vacinas no governo Bolsonaro
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Descrição: Esquemas de corrupção na compra dos imunizantes comprometem a 
participação do atual presidente nas eleições de 2022.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/covaxin-cansino-e-propina-
da-davati-o-combo-dos-escandalos-das-vacinas-no-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 14:24:28
Título: Negociador da Davati no Brasil recebeu auxílio emergencial no ano 
passado
Descrição: Cristiano Alberto Carvalho teria negociado com o ministério da Saúde 
a venda de 400 milhões de vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/negociador-da-davati-no-brasil-
recebeu-auxilio-emergencial-no-ano-passado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 13:42:19
Título: Eduardo Bolsonaro faz lobby para armas ucranianas: “Responsável direto 
pelo orçamento militar”, diz site
Descrição: Em visita a Kiev, Eduardo Bolsonaro, que foi escrivão da PF, foi 
tratado ainda como \ex-oficial das forças especiais\ que estaria avaliando armas
que serão compradas pelo Exército Brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eduardo-bolsonaro-faz-lobby-para-
armas-ucranianas-responsavel-direto-pelo-orcamento-militar-diz-site/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 12:18:38
Título: Rodrigo Pilha é solto e se encontra com a família
Descrição: Ativista passou mais de três meses preso por protestar contra 
Bolsonaro, Pilha denunciou com exclusividade à Fórum que sofreu tortura na 
prisão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-pilha-e-solto-e-se-encontra-
com-a-familia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 11:16:48
Título: Gabriela Duarte diz que Bolsonaro provocou um “desastre humanitário” no 
Brasil
Descrição: Atriz disse ainda que \por sobrevivência\ teve que separar as figuras
pública e de mãe de Regina Duarte, que teve breve passagem pela Secretaria de 
Cultura de Bolsonaro.  \A forma como esse cara conduziu o governo é um desastre\
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/gabriela-duarte-diz-que-bolsonaro-
provocou-um-desastre-humanitario-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 11:11:07
Título: Mulher presa em motociata de Bolsonaro diz que se descontrolou: “a 
Brigada fez seu trabalho”, veja vídeo
Descrição: O vídeo de Betina foi compartilhado pelo próprio governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mulher-presa-motociata-bolsonaro-
brigada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-11 09:57:02
Título: Militar agride senhora que pede que ele coloque máscara, veja o vídeo
Descrição: “Além da cotovelada, ele torceu o braço dela. Estamos aguardando o 
estabelecimento fornecer todas as imagens. Depois do evento, foi embora 
tranquilamente sem se identificar”, disse o filho da mulher agredida
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/militar-agride-senhora-que-pede-que-ele-
coloque-mascara-veja-o-video/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-12 05:06:46
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Título: O que há por trás da desconhecida favela do Comando Vermelho que se 
tornou a campeã de operações policiais na pandemia
Descrição: Investigação sobre a relação do secretário de segurança de Magé e 
milícia pode explicar número desproporcional de ações na favela da Lagoa – 
apesar de veto do STF.The post O que há por trás da desconhecida favela do 
Comando Vermelho que se tornou a campeã de operações policiais na pandemia 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/12/favela-cv-campea-operacoes-pm-pandemia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-11 11:00:02
Título: Prefeito de SP cai na mentira bolsonarista e promete vetar artigo da lei
de economia solidária
Descrição: Os vereadores ultraconservadores Sonaira Fernandes e Rinaldi Digilio 
inventaram que a norma promoverá a ideologia de gênero nas escolas municipais. É
a nova mamadeira de piroca.The post Prefeito de SP cai na mentira bolsonarista e
promete vetar artigo da lei de economia solidária appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/11/prefeito-sp-ricardo-nunes-mentira-
bolsonarista-lei-economia-solidaria/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-12 04:30:39
Título: Com perdas bilionárias, distribuidoras parcelam dívida de conta de luz 
em 12 vezes e fazem renegociação até pelo WhatsApp
Descrição: RIO — As distribuidoras de energia temem um novo aumento da 
inadimplência após o reajuste da bandeira vermelha nível 2 para R$ 9,49 a cada 
cem quilowatts-hora consumidos. As empresas estão recorrendo a parcelamento da 
dívida em 12 vezes, renegociação até pelo WhatsApp e devolução de parte do valor
pago ao consumidor.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/com-perdas-bilionarias-distribuidoras-
parcelam-divida-de-conta-de-luz-em-12-vezes-fazem-renegociacao-ate-pelo-
whatsapp-25103127

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-12 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 12 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (12), marcada pela nova pesquisa Datafolha 
apontando a oposição dos brasileiros a militares na política, pelas 
manifestações antigovernamentais em Cuba e pelo primeiro voo tripulado de 
turismo espacial.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021071217769401-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-12-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-11 09:10:00
Título: Ex-presidente do Haiti, Moïse, 'foi torturado até a morte' por 
mercenários, diz premiê interino
Descrição: Claude Joseph, primeiro-ministro interino do Haiti, afirmou que o ex-
presidente Jovenel Moïse foi torturado antes de ser assassinado, enquanto jurava
punir os responsáveis.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021071117767062-ex-presidente-do-
haiti-mose-foi-torturado-ate-a-morte-por-mercenarios-diz-premie-interino/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-11 07:03:25
Título: Chefe da segurança presidencial haitiana terá de depor sobre viagens 
suspeitas à Colômbia
Descrição: Dimitri Hérard, que até recentemente era chefe do serviço de 
segurança de Jovenel Moïse, o presidente haitiano assassinado nesta semana, será
interrogado sobre uma série de viagens que fez à Colômbia e que coincidiram com 
as fases de preparação do ataque, informa o jornal colombiano La Semana.
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Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021071117766536-chefe-da-seguranca-
presidencial-haitiana-tera-de-depor-sobre-viagens-suspeitas-a-colombia/
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