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Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-07-12 13:42:31
Título: Kit covid fez farmacêuticas lucrarem cerca de R$ 1 bilhão, diz CPI
Descrição: Durante a pandemia, o faturamento de sete empresas apenas com 
a cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina e vitamina D chegou a 
marca de R$ 897 milhões entre janeiro de 2020 e maio de 2021.
Se comparado ao ano anterior, em 2019, o faturamento das empresas ficavam por 
volta dos R$ 200 milhões. Apesar de serem ineficazes, o governo Bolsonaro 
insistiu no “tratamento precoce” com esses medicamentos por muito tempo e, 
possívelmente, criou até um gabinete paralelo para discutir sua distribuição.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/kit-covid-fez-
farmaceuticas-lucrarem-cerca-de-r-1-bilhao-diz-cpi/amp/?
__twitter_impression=true&s=08

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-12
Título: Bolsonaro: ‘Prevaricação se aplica a servidor, não a mim’
Descrição: A declaração veio horas depois de a PF instaurar um inquérito para apurar se o 
presidente cometeu o crime no âmbito do caso Covaxin
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/prevaricacao-se-aplica-a-
servidor-publico-nao-a-mim-diz-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 19:28:07
Título: Insegurança alimentar atinge um quarto dos brasileiros, aponta agência 
da ONU 
Descrição: Primeira avaliação global da fome desde o início da pandemia estima 
que metade dos brasileiros passaram a comer pior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/inseguranca-alimentar-atinge-
quase-um-quarto-dos-brasileiros-aponta-agencia-da-onu

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-07-12
Título: Jovem cubana não aguentou mais e explodiu no Facebook
Descrição: Texto publicado no Facebook pela jovem cubana Arianna Álvarez Avalo, 
professora de clarinete da Universidade das Artes
Onde estavam aqueles que associam as palavras "ajuda" e "humanitário" quando os 
Estados Unidos proibiram a entrada de um navio da China com suprimentos para 
enfrentar o Covid e ajudar o povo cubano? Onde estavam quando Trump proibiu 
ajuda monetária às famílias da ilha, quando uma política desumana se 
intensificou em meio a uma crise global e uma doença mortal, quando proibiu a 
compra de ventiladores de empresas norte-americanas, ao deixar navios 
petroleiros no mar ? Onde você estava quando as pessoas mais precisavam de você?
A principal ajuda humanitária para todos os cubanos seria a eliminação total do 
Bloqueio. Se você não concorda, você não é humano, nem quer ajudar ninguém. Por 
coincidência, são os mesmos que gritaram no céu quando Cuba ajudou o navio 
inglês porque ninguém mais quis.
Url : https://semanariovoz.com/joven-cubana-no-aguanto-mas-y-exploto-en-
facebook/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 08:37:29
Título: “Réu confesso, prevaricou e sentou na privada”, diz Renan Calheiros após
Bolsonaro confirmar reunião com Miranda
Descrição: Após reunião com Luis Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Bolsonaro admitiu ter recebido \papéis\ dos irmãos Miranda, mas disse que
\não prevaricou\ por não ser \servidor público\
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/reu-confesso-renan-calheiros-
bolsonaro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 18:49:11
Título: Em 1 dia, primeira-dama é citada por PM que vendia vacina e PF abre 
inquérito contra Bolsonaro
Descrição: Segundo a revista Veja, Luiz Paulo Dominguetti citou esposa de 
Bolsonaro em conversa sobre negociação do imunizante
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/em-1-dia-primeira-dama-e-citada-
por-pm-que-vendia-vacina-e-pf-abre-inquerito-contra-bolsonaro

Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-12
Título: Biden abraça neofascismo à brasileira em nome do projeto de “conter” a China na 
América Latina
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro foi um dos últimos a reconhecer a vitória
do democrata Joe Biden sobre Donald Trump. O filho do ocupante do Planalto, 
deputado federal Eduardo, o “chanceler paralelo” do Brasil, lamentou o fracasso 
da ocupação do Capitólio, promovida por Trump, atribuindo-a a erros táticos.
Ainda assim, o homem que assumiu a diplomacia dos EUA, ex-senador John Kerry, 
adotou em relação ao Brasil uma postura conciliatória. Encarregado por Biden de 
cuidar da crise do aquecimento global, diz ter ficado positivamente 
impressionado com o discurso de Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/biden-abraca-neofascismo-a-
brasileira-em-nome-do-projeto-de-conter-a-china-na-america-latina.html

Fonte: Congresso em Foco
Título: Lewandowski mantém quebra de sigilo de assessor de Bolsonaro
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski 
manteve a quebra de sigilo telefônico e telemático do assessor da Presidência da
República, José Matheus Salles Gomes. As quebras haviam sido requisitadas pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. José Matheus é suspeito de 
atuar no chamado gabinete do ódio. No entendimento de Lewandowski [ ]The post 
Lewandowski mantém quebra de sigilo de assessor de Bolsonaro appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/lewandowski-mantem-quebra-de-
sigilo-de-assessor-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 00:43:28
Título: 8 ex-procuradores-gerais assinam carta contra tese bolsonarista de 
fraude nas eleições
Descrição: “Insinuações sem provas, que pretendem o descrédito das urnas 
eletrônicas, do voto e da própria democracia, devem ser firmemente repelidas\, 
diz trecho do documento, leia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-procuradores-fraude-eleicoes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 09:00:08
Título: Dirceu vai ao STF contra mentira propagada por Bolsonaro sobre chantagem
a Barroso
Descrição: No dia 4 de julho, Bolsonaro fez tuite embasando teoria da 
conspiração que circula em grupos de apoiadores que envolve suposta 
“bissexualidade” do ministro do STF ao médium João de Deus, preso por estupro, e
o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/dirceu-vai-ao-stf-contra-
mentira-propagada-por-bolsonaro-sobre-chantagem-a-barroso/
  
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 21:09:25
Título: Bolsonaro fala “mole”, soluça e lança perdigotos em apoiadores, veja 
vídeos

https://www.viomundo.com.br/politica/biden-abraca-neofascismo-a-brasileira-em-nome-do-projeto-de-conter-a-china-na-america-latina.html
https://www.viomundo.com.br/politica/biden-abraca-neofascismo-a-brasileira-em-nome-do-projeto-de-conter-a-china-na-america-latina.html
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/dirceu-vai-ao-stf-contra-mentira-propagada-por-bolsonaro-sobre-chantagem-a-barroso/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/dirceu-vai-ao-stf-contra-mentira-propagada-por-bolsonaro-sobre-chantagem-a-barroso/
https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/lewandowski-mantem-quebra-de-sigilo-de-assessor-de-bolsonaro/
https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/lewandowski-mantem-quebra-de-sigilo-de-assessor-de-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/ex-procuradores-fraude-eleicoes/
https://revistaforum.com.br/politica/reu-confesso-renan-calheiros-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/reu-confesso-renan-calheiros-bolsonaro/
https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/em-1-dia-primeira-dama-e-citada-por-pm-que-vendia-vacina-e-pf-abre-inquerito-contra-bolsonaro
https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/em-1-dia-primeira-dama-e-citada-por-pm-que-vendia-vacina-e-pf-abre-inquerito-contra-bolsonaro


Descrição: Há dias que o presidente vem apresentando dificuldades para falar por
conta dos soluços, gerando especulações sobre seu estado de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-fala-mole-soluca-e-lanca-
perdigotos-em-apoiadores-veja-videos/

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-12
Título: MPF investiga fura-fila na vacinação de servidores da Abin e Forças 
Armadas
Descrição: O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito para apurar
denúncias de que servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e das 
Forças Armadas teriam furado a fila de vacinação contra Covid-19 no Distrito 
Federal. O processo tramita no 6º Ofício de Combate à Corrupção e Improbidade.
As investigações apuram supostas irregularidades na vacinação contra Covid-19 de
servidores, agentes e militares das forças de segurança e salvamento e Forças 
Armadas e da Abin no âmbito do Distrito Federal, que estariam ocorrendo fora dos
parâmetros estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/12/mpf-investiga-fura-fila-na-
vacinacao-de-servidores-da-abin-e-forcas-armadas/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-13
Título: Oposição quer que Ministério Público Militar investigue militância 
política de comandante da Aeronáutica
Descrição: O comandante da Força Aérea, tenente-brigadeiro Carlos Baptista 
Junior, teria ameaçado as instituições republicanas
Url : https://www.brasil247.com/brasil/oposicao-quer-que-ministerio-publico-
militar-investigue-militancia-politica-de-comandante-da-aeronautica

Fonte: Congresso em Foco
Título: Texto da PEC que barra militar em cargo civil deve ser apresentado na 
quarta
Descrição: A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) afirmou ao Congresso em Foco 
nesta segunda-feira (12), que deve apresentar até a próxima quarta (14) a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que impede militares da ativa de ocupar 
cargos de natureza civil na administração pública. De acordo com a parlamentar, 
os últimos acontecimentos deram um impulsionamento na PEC, que precisa de cerca 
[ ]The post Texto da PEC que barra militar em cargo civil deve ser apresentado 
na quarta appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/texto-da-pec-que-barra-
militar-em-cargo-civil-deve-ser-apresentado-na-quarta/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 20:21:42
Título: Michelle Bolsonaro é citada em conversa de Dominghetti sobre caso das 
vacinas
Descrição: “Michele (sic) está no circuito agora. Junto ao reverendo. 
Misericórdia”, escreveu o cabo, em troca de mensagens com um interlocutor 
identificado como Rafael Compra Deskartpak
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/michelle-bolsonaro-e-citada-em-
conversa-de-dominghetti-sobre-caso-das-vacinas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tentativa provocativa desarticulada na embaixada de Cuba no Brasil
Descrição: 12 de julho de 2021, 23:49 PMBrasilia, 12 de julho (Prensa Latina) O 
Movimento Brasileiro de Solidariedade, junto com militantes de diversos partidos 
políticos, desmantelou hoje uma tentativa de ato provocativo de um pequeno grupo de 
pessoas em frente à Embaixada de Cuba nesta capital .
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461782&SEO=desarticulan-
intento-provocador-ante-embajada-de-cuba-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ex-presidente brasileira Dilma Rousseff defende exemplo de solidariedade
a Cuba

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461782&SEO=desarticulan-intento-provocador-ante-embajada-de-cuba-en-brasil
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461782&SEO=desarticulan-intento-provocador-ante-embajada-de-cuba-en-brasil
https://www.montedo.com.br/2021/07/12/mpf-investiga-fura-fila-na-vacinacao-de-servidores-da-abin-e-forcas-armadas/
https://www.montedo.com.br/2021/07/12/mpf-investiga-fura-fila-na-vacinacao-de-servidores-da-abin-e-forcas-armadas/
https://www.brasil247.com/brasil/oposicao-quer-que-ministerio-publico-militar-investigue-militancia-politica-de-comandante-da-aeronautica
https://www.brasil247.com/brasil/oposicao-quer-que-ministerio-publico-militar-investigue-militancia-politica-de-comandante-da-aeronautica
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/texto-da-pec-que-barra-militar-em-cargo-civil-deve-ser-apresentado-na-quarta/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/texto-da-pec-que-barra-militar-em-cargo-civil-deve-ser-apresentado-na-quarta/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/michelle-bolsonaro-e-citada-em-conversa-de-dominghetti-sobre-caso-das-vacinas/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/michelle-bolsonaro-e-citada-em-conversa-de-dominghetti-sobre-caso-das-vacinas/
https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-fala-mole-soluca-e-lanca-perdigotos-em-apoiadores-veja-videos/
https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-fala-mole-soluca-e-lanca-perdigotos-em-apoiadores-veja-videos/


Descrição:12 de julho de 2021, 20:58 Brasil, 12 de julho (Prensa Latina) A ex-presidente
brasileira Dilma Rousseff reafirmou hoje seu apoio ao povo cubano e a Miguel Díaz-Canel, 
o presidente do país que oferece profissionais de saúde à humanidade em meio a um 
Bloqueio dos Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461765&SEO=expresidenta-
brasilena-rousseff-defiende-cuba-ejemplo-de-solidaridad

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PT-Brasil reiterou apoio incondicional a Cuba e condenou bloqueio
Descrição: Brasília, 12 de julho (Prensa Latina) O Partido dos Trabalhadores 
(PT) do Brasil condena hoje aqueles que, a exemplo dos Estados Unidos, exigem 
suposta ajuda humanitária de Cuba mantendo o bloqueio e aprovando recursos para 
ações desestabilizadoras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461738&SEO=pt-brasil-reitero-
apoyo-incondicional-a-cuba-y-condeno-bloqueo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 16:15:28
Título: Entenda os fatores que desencadearam as maiores manifestações opositoras
em Cuba desde 1994 
Descrição: Apagões, crise econômica e nova onda de contágios da covid-19 se 
somam às dificuldades geradas pelo bloqueio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/entenda-os-fatores-que-
desencadearam-as-maiores-manifestacoes-opositoras-em-cuba-desde-1994

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 19:45:46
Título: Boulos: “Cuba teve 1.584 mortes por Covid, menos do que qualquer bairro 
de SP”
Descrição: Coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo defendeu o país 
caribenho, ao lembrar que, mesmo sob um bloqueio econômico perverso, está 
desenvolvendo sua própria vacina
Url :https://revistaforum.com.br/global/boulos-cuba-teve-1-584-mortes-por-covid-
menos-do-que-qualquer-bairro-de-sp/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 17:28:19
Título: Fernando Morais: É preciso defender a revolução cubana
Descrição: O jornalista e escritor, que manteve relações de amizade com Fidel 
Castro, afirmou que não se pode ter ilusões com a gestão Biden
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fernando-morais-revolucao-cubana/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 15:40:29
Título: CBF recebe multa de R$ 54 mil por quebrar regras contra covid-19 na 
final da Copa América
Descrição: Conmebol denunciou considerável quantidade de testes de PCR 
fraudulentos de pessoas que acessaram o Maracanã no sábado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/cbf-recebe-multa-de-r-54-mil-
por-quebrar-regras-contra-covid-19-na-final-da-copa-america
 
Fonte: CUT
Data: 2021-07-12
Título: Redução da jornada sem reduzir salário aumenta produtividade e lucro, diz 
economista
Descrição: Marilane Teixeira, da Unicamp, afirma que a redução de jornada traria
impactos positivos para toda a sociedade, como mais qualidade de vida para os 
trabalhadores, além ampliar o acesso ao emprego e à renda
Url : https://www.cut.org.br/noticias/reducao-da-jornada-sem-reduzir-salario-
aumenta-produtividade-e-lucro-diz-economi-f191

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 13:50:18
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Título: “A escola precisa enfrentar as desigualdades e promover as diferenças”, 
diz educadora
Descrição: Historiadora e mestra em Educação, Dayanna Louise fala sobre avanço 
dos movimentos conservadores nas escolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/a-escola-precisa-enfrentar-as-
desigualdades-e-promover-as-diferencas-diz-educadora

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 18:24:33
Título: Livro analisa concepções de escola e educação elaboradas por Gramsci
Descrição: Obra quer reafirmar a importância filosófica e pedagógica de leituras
que respeitem os textos de Gramsci
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/livro-analisa-concepcoes-de-
escola-e-educacao-elaboradas-por-gramsci
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 11:54:59
Título: Integrante do MAB, processada por mineradora canadense no Maranhão, diz:
\Nós não vamos recuar\
Descrição: Mineradora Equinox Gold explora ouro em Aurizona (MA), transbordo de 
barragem deixou mais de 4 mil sem água
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/integrante-do-mab-processada-
por-mineradora-canadense-no-maranhao-diz-nos-nao-vamos-recuar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 11:47:43
Título: Em 6 meses, Grande Rio tem 37 chacinas, aponta relatório
Descrição: Dados do Fogo Cruzado apontam ainda que Baixada Fluminense concentrou
o maior número de chacinas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/em-6-meses-grande-rio-tem-37-
chacinas-aponta-relatorio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 11:47:22
Título: Corte Interamericana determina que Brasil proteja monumento no PR em 
memória à luta pela terra
Descrição: Órgão reconhece que monumento recupera a memória das vítimas, dos 
fatos ocorridos e da luta pela reforma agrária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/corte-interamericana-determina-
que-brasil-proteja-monumento-no-pr-em-memoria-a-luta-pela-terra
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 10:43:40
Título: Alvo de racismo na Euro, Rashford pressionou Boris Johnson e arrecadou 
R$ 26 mi contra a fome
Descrição: Jovem atacante da seleção inglesa perdeu pênalti na final da Eurocopa
e Itália ganhou o torneio continental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/alvo-de-racismo-na-euro-
rashford-pressionou-boris-johnson-e-arrecadou-r-26-mi-contra-a-fome
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 10:29:46
Título: Venezuela combate crime organizado e prende três paramilitares 
colombianos em Caracas
Descrição: Governo venezuelano afirma que facções criminosas estão relacionadas 
com oposição de extrema direita
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/venezuela-combate-crime-
organizado-e-prende-tres-paramilitares-colombianos-em-caracas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 07:36:40
Título: Entenda como a atividade do porto da Cargill no Pará ameaça terras 
indígenas e quilombolas  
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Descrição: Construção de terminal provocou \boom\ de soja em áreas protegidas, 
lideranças narram violação de direitos humanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/entenda-como-atividade-do-porto-
da-cargill-no-para-ameaca-terras-e-quilombos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-13 01:59:44
Título: Casos de covid diminuem com avanço da vacinação no Brasil
Descrição: Alvíssaras! Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass), casos de covid-19 diminuíram com o avanço da vacinação no Brasil. 
Nesta segunda-feira (12/7), o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/casos-de-covid-diminuem-com-avanco-
da-vacinacao-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-12 13:05:40
Título: Google, Facebook e Twitter fazem lobbies para driblar a CPI da Covid
Descrição: Executivos (CEO&#8217,s) de plataformas de aplicação na internet 
preferem as sombras do que os holofotes. Por isso, representantes do Google, 
Facebook e Twitter, estão fazendo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/google-facebook-e-twitter-fazem-
lobbies-para-driblar-a-cpi-da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 02:44:20
Título: Bolsonaro teria envolvimento com negociação da propina de vacina, 
sugerem mensagens de Dominghetti
Descrição: \Bolsonaro está pedindo. Agora”, diz uma das mensagens no celular do 
policial que teria oferecido vacinas ao governo e recebido pedido de propina de 
1 dólar por dose, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-envolvimento-propina-vacina-
dominghetti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 02:08:12
Título: Mais pessoas com camiseta crítica a Bolsonaro são impedidas de tomar 
vacina
Descrição: Novo caso de cerceamento à liberdade de expressão aconteceu em um 
quartel do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mais-pessoas-com-camiseta-critica-a-
bolsonaro-sao-impedidas-de-tomar-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 00:50:14
Título: Jornal Nacional sinaliza que Bolsonaro pode descartar Barros após CPI
Descrição: O telejornal da Rede Globo mostrou trecho da entrevista do 
presidente, que foi questionado se vai manter Ricardo Barros como líder do 
governo: “Vou esperar o depoimento dele na CPI”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-sinaliza-que-bolsonaro-
pode-descartar-barros-apos-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 23:46:35
Título: Morre aos 88 anos o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, saiba quem 
foi
Descrição: O diplomata foi secretário-geral de Relações Exteriores entre março 
de 1985 e março de 1990, além de embaixador em Washington, Londres e Roma
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-aos-88-anos-o-embaixador-paulo-
tarso-flecha-de-lima-saiba-quem-foi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 22:18:46
Título: Inquérito contra Zeca Dirceu é arquivado por falta de provas
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Descrição: O deputado havia sido acusado de ter recebido doações ilegais da 
Odebrecht Ambiental durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2014
Url :https://revistaforum.com.br/politica/inquerito-contra-zeca-dirceu-e-
arquivado-por-falta-de-provas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 20:21:36
Título: Inquéritos com base na LSN explodiram durante gestão de Mendonça na 
Justiça
Descrição: Somente entre 2020 e 2021, período em que André Mendonça, indicado 
por Bolsonaro ao STF, comandou o Ministério da Justiça, foram abertos 58 
inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ditadura-inqueritos-lsn-andre-
mendonca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 20:05:20
Título: Documento mostra que Elcio Franco cobrou urgência na compra da Covaxin
Descrição: Contratação do imunizante foi feita com intermediária e possui 
suspeitas de irregularidades
Url :https://revistaforum.com.br/politica/elcio-franco-urgencia-na-compra-da-
covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 19:09:48
Título: O que há de ameaça real e de bravata nas movimentações dos militares
Descrição: Ameaça de golpe ou blefe? O jornalista especializado em Forças 
Armadas Pedro Paulo Rezende explica as relações entre Bolsonaro e os militares. 
E mais: Ana Prestes comenta as manifestações em Cuba.Com Cynara Menezes e Lucas 
Rocha #RevistaFórum #TVFórum 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-que-ha-de-ameaca-real-e-de-bravata-
nas-movimentacoes-dos-militares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 19:03:59
Título: Militares e pastores nunca mais: uma tragédia que serviu de lição – Por 
Raphael Fagundes
Descrição: A fé cega é o ópio do povo. A ideia que prevaleceu no Regime Militar 
foi a mesma. O que vimos foi uma investida agressiva dos corruptos agindo por 
trás de um governo que assegurou, apenas verbalmente, ser honesto
Url :https://revistaforum.com.br/rede/militares-pastores-nunca-mais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 18:48:16
Título: Um projeto para evitar o uso político espúrio das Forças Armadas – Por 
deputado Paulão
Descrição: É imperativo nas democracias que as instituições militares sejam 
profissionais e apartidárias, organizadas com base na sólida hierarquia militar 
e rigorosa disciplina, que se traduz na estrita observância e o acatamento 
integral das leis
Url :https://revistaforum.com.br/debates/uso-politico-espurio-forcas-armadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-12 18:34:58
Título: Sonhos – Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Manoel Bomfim, um dos grandes pensadores brasileiros, dizia que uma 
nação precisa inventar os seus próprios sonhos, sonhar os seus sonhos 
plausíveis. Mas sonhos podem ser perigosos
Url :https://revistaforum.com.br/debates/sonhos-paulo-nogueira/
 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-13 06:00:00
Título:  Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 13 de julho
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (13), marcada pela nova cepa da COVID-19 confirmada
no Brasil, pelos tumultos na África do Sul e pelo incêndio em um hospital do 
Iraque.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021071317772711--manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-13-de-julho/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-12 20:32:37
Título: Ao ignorar pedidos de impeachment, Lira esvazia denúncias ao presidente,
diz jurista
Descrição: Em entrevista, Rafael Mafei, jurista e professor de Direito, avalia 
que Arthur Lira tem obrigação de arquivar ou encaminhar os pedidos de 
impeachment antes que se tornem inúteis
Url :https://apublica.org/2021/07/ignorar-pedidos-de-impeachment-esvazia-o-
direito-de-denunciar-o-presidente-diz-jurista/
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