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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-14 09:17:41
Título: Covid: Mesmo em queda, média de mortes diárias no Brasil ainda é maior 
do mundo e supera a de continentes inteiros
Descrição: Estatísticas revelam que diminuição dos números nas últimas semanas 
ainda não foi suficiente para que país deixasse de figurar entre os lugares do 
mundo com maior média móvel de novos óbitos pela doença
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57814143

Fonte:  MST
Data: 2021-07-13
Título: Novas manifestações contra Bolsonaro estão confirmadas para o 24 de 
julho
Descrição: A Campanha Nacional Fora Bolsonaro, criada em junho de 2020, congrega
a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, as Centrais sindicais, partidos 
políticos de oposição (PT, PSB, PDT,  PSOL, PCdoB, PSTU, PCB, PCO e UP) e 
organizações e articulações da sociedade civil. Responsável por inúmeras 
iniciativas de denúncia e luta contra o governo Bolsonaro, ela é a responsável 
pela convocação dos protestos realizados nos dias 29 de maio, 19 de junho e 3 de
julho em todo o Brasil.
Url : https://mst.org.br/2021/07/13/novas-manifestacoes-contra-bolsonaro-estao-
confirmadas-para-o-24-de-julho/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-13
Título: Dia 24: Povo nas ruas em defesa da democracia e contra ataques de Bolsonaro
Descrição: Para tentar desviar a atenção das denúncias de corrupção contra o seu
governo, o presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL), que despenca nas pesquisas sobre 
intenção de voto enquanto cresce o favoritismo do ex-presidente Lula, ataca as 
instituições e a democracia do país, indicando a possibilidade de um golpe 
contra a realização das eleições em 2022. 
Url : https://www.cut.org.br/noticias/dia-24-povo-nas-ruas-em-defesa-da-
democracia-e-contra-ataques-de-bolsonaro-031d

Fonte: Brasil 247 
Data: 2021-07-14
Título: Alexandre de Moraes fortalece ações que podem levar à cassação de 
Bolsonaro
Descrição: O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou compartilhamento de 
provas dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos com as ações do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Url : https://www.brasil247.com/brasil/alexandre-de-moraes-fortalece-acoes-que-
podem-levar-a-cassacao-de-bolsonaro

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro pode ser incriminado por prevaricação, dizem especialistas
Descrição: Alvo de inquérito da PF no caso Covaxin, presidente insinuou haver 
distinção na esfera penal entre o chefe do Executivo e demais servidores 
públicos. Para juristas ouvidos pela DW Brasil, interpretação é equivocada.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-pode-ser-incriminado-por-prevaricação-
dizem-especialistas/a-58256546?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba resiste
Descrição: 13 de julho de 2021, 19h24 Por Frei Betto.  Poucos ignoram minha 
solidariedade com a Revolução Cubana. Há 40 anos ele visita a ilha com 
frequência para compromissos de trabalho e convites para eventos. Por um longo 
período, meditou sobre a retomada do diálogo entre os bispos católicos e o 
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governo cubano, conforme descrito nos livros 'Fidel y la religion' (Fontanar / 
Companhia das Letras) e 'Paraíso perdido - Viajes al mundo socialista' ( Rocco).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462020&SEO=cuba-resiste

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-13
Título: Lula: Biden deveria aproveitar este momento para encerrar o bloqueio 
contra Cuba
Descrição: "O Biden deveria aproveitar esse momento pra ir à televisão e 
anunciar que vai adotar a recomendação dos países na ONU de encerrar esse 
bloqueio", afirmou o ex-presidente ao criticar o embargo que chamou de 
"desumano" mantido pelo governo dos EUA. "Estou frustrado com o comportamento de
Biden, que fez discurso para se contrapor ao Trump", disse
Url : https://www.brasil247.com/poder/lula-se-diz-frustrado-com-o-comportamento-
de-biden-e-critica-bloqueio-desumano-contra-cuba

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 11:47:45
Título: Homem preso e torturado por 14 anos pelos EUA em Cuba conta história em 
filme: “O Mauritano”
Descrição: Mohamedou Ould Slahi nunca foi acusado de nada e afirma que nada 
acontece com os agentes de Guantánamo, pois, trata-se de pessoas africanas e do 
Oriente Médio que são presas e torturadas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/guantanamo-cuba-prisao-mauritano/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-13 19:53:03
Título: Rio de Janeiro tem novo protesto contra Bolsonaro e \esquenta\ para o 
24J
Descrição: Manifestantes nas principais capitais marcharam contra a privatização
dos Correios e em defesa dos serviços públicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/13/rio-de-janeiro-tem-novo-
protesto-contra-bolsonaro-e-esquenta-para-o-24j

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-13 16:50:20
Título: Exército assegura que produziu cloroquina a mando da Defesa e da Saúde, 
mas ministérios não admitem que ordem partiu deles
Descrição: Medicamento está no centro de um jogo de empurra e de contradições 
entre Defesa, Saúde e o Laboratório do Exército. Órgão técnico, Conitec informa 
à CPI que não recebeu nenhum pedido para análise da incorporação desse 
medicamento para tratamento da covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-13/exercito-assegura-que-produziu-
cloroquina-a-mando-da-defesa-e-da-saude-mas-ministerios-nao-admitem-que-ordem-
partiu-deles.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 01:43:55
Título: A apoiadores, Bolsonaro assume: “Sou igual ao cocô de vocês”, veja vídeo
Descrição: Presidente, enquanto compra fraldas, dá mais uma demonstração de sua 
fixação por tudo o que é escatológico, claque do cercadinho concordou: \Uhu! 
Opa!\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/a-apoiadores-bolsonaro-
assume-sou-igual-ao-coco-de-voces-veja-video/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 01:19:24
Título: Jornal Nacional: mensagens mostram relação de Bolsonaro com negociata de
vacinas
Descrição: De acordo com a reportagem do telejornal da Rede Globo, “o elo entre 
o grupo e o presidente seria o reverendo Amilton Gomes de Paula, que foi 
convocado a depor”
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/jornal-nacional-mensagens-mostram-
relacao-de-bolsonaro-com-negociata-de-vacinas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-13 19:45:35
Título: Direita se mobiliza contra indicação de André Mendonça ao STF: \
Bolsonaro nomeia outro petista\
Descrição: Líderes de movimentos de direita associam escolha de Jair Bolsonaro 
para vaga no Supremo Tribunal Federal ao PT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/13/direita-se-mobiliza-contra-
indicacao-de-andre-mendonca-ao-stf-bolsonaro-nomeia-outro-petista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-13 16:49:06
Título: \Não vejo Jesus refletido nessa indicação\, diz ativista evangélico 
sobre André Mendonça no STF
Descrição: Vinícius Lima, fundador do SP Invisível e integrante da Frente de 
Evangélicos pelo Estado de Direito, critica nomeação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/13/nao-vejo-jesus-refletido-nessa-
indicacao-diz-ativista-evangelico-sobre-andre-mendonca-no-stf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 21:17:03
Título: Inpe não vai mais divulgar dados de queimadas, determina Bolsonaro
Descrição: O físico Ricardo Galvão, ex-diretor do instituto, exonerado pelo 
presidente em 2019, afirmou que a mudança significa uma forma de controlar as 
informações divulgadas
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/inpe-nao-vai-mais-divulgar-dados-
de-queimadas-determina-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 19:33:59
Título: CEO da Davati diz que reverendo que negociou vacinas queria apresentá-lo
a Bolsonaro
Descrição: Cristiano Carvalho informou à CNN Brasil que as tentativas de negócio
para compra de vacinas se encerraram depois da demissão do ex-ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ceo-da-davati-diz-que-reverendo-
que-negociou-vacinas-queria-apresenta-lo-a-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 16:54:53
Título: Comissão da Câmara quer que Braga Netto explique nota com as Forças 
Armadas
Descrição: O deputado Elias Vaz (PSB-GO), autor do requerimento, afirmou que a 
nota das Forças é uma forma de “intimidação” não só ao senador Omar Aziz, 
presidente da CPI do Genocídio, como ao Congresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/comissao-da-camara-quer-que-
braga-netto-explique-nota-com-as-forcas-armadas/

Fonte: Montedo 
Data: 2021-07-13
Título: Dez entre dez oficiais da ativa dizem o mesmo: não contem com as Forças 
Armadas para golpes
Descrição: Eliane Cantanhêde. Os militares da ativa podem reclamar do Supremo 
daqui, criticar o Congresso dali, mas dez entre dez oficiais da ativa rebatem 
firmemente qualquer possibilidade de as Forças Armadas participarem de algum 
tipo de golpe, como impedir as eleições. “Isso é coisa do Bolsonaro, não tem 
nada a ver conosco”, dizem todos, com a mesma convicção.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/13/dez-entre-dez-oficiais-da-ativa-
dizem-o-mesmo-nao-contem-com-as-forcas-armadas-para-golpes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-13 16:23:41
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Título: Governador do Rio de Janeiro não garante desfecho do caso Marielle
Descrição: Declaração ocorre no momento em que promotoras responsáveis pela 
investigação deixaram o caso alegando interferência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/13/governador-do-rio-de-janeiro-
nao-garante-desfecho-do-caso-marielle
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-13 16:07:50
Título: Justiça suspende internação de adolescentes usuários de drogas em 
comunidades terapêuticas
Descrição: Defensorias estaduais entraram com ação apontando violações do Estado
no direito de crianças e adolescentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/13/justica-suspende-internacao-de-
adolescentes-usuarios-de-drogas-em-comunidades-terapeuticas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-13 15:37:59
Título: Artigo | DJ Ivis: o retrato da violência doméstica nos lares do Brasil
Descrição: \Somos violentadas de inúmeras formas por sermos mulheres e  isso 
precisa acabar se a sociedade quiser avançar\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/13/artigo-dj-ivis-o-retrato-da-
violencia-domestica-nos-lares-do-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resposta forte à provocação na Embaixada de Cuba no Brasil (+ Foto)
Descrição: Brasília, 13 de julho (Prensa Latina) Representantes de partidos 
políticos brasileiros, organizações amistosas, sindicatos e estudantes reafirmam
hoje sua solidariedade a Cuba ante as tentativas de provocação de um grupo que 
se reuniu aqui perto de sua embaixada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462016&SEO=contundente-
respuesta-a-provocacion-ante-embajada-de-cuba-en-brasil-foto

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-13 14:13:26
Título: Manifestantes se reúnem em frente à embaixada para prestar solidariedade
a Cuba
Descrição: Grupo começou o ato por volta das 13h e busca mostrar apoio à 
Revolução Cubana, após protestos contra o governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/13/manifestantes-se-reunem-em-
frente-a-embaixada-para-prestar-solidariedade-a-cuba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-13 13:49:59
Título: Mostra Cinema dos Quilombos on-line começa nesta quarta (14)
Descrição: Programação é gratuita e conta com 13 curtas realizados por 
quilombolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/13/mostra-cinema-dos-quilombos-on-
line-comeca-nesta-quarta-14
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-13 13:31:01
Título: Eduardo Leite quebra promessa de campanha e protocola projeto de 
privatização da Corsan no RS
Descrição: Ministério Público de Contas pede suspensão da privatização e 
Tribunal de Contas do Estado abre processo de análise
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/13/eduardo-leite-quebra-promessa-
de-campanha-e-protocola-projeto-de-privatizacao-da-corsan-no-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-13 07:53:31
Título: O que está por trás da crise energética que pode provocar um novo \
apagão\ no Brasil
Descrição: Lucros do setor privado, negligência do estado e desmatamento na 
Amazônia ajudam a explicar o cenário preocupante
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/13/o-que-esta-por-tras-da-crise-
energetica-que-pode-provocar-um-novo-apagao-no-brasil

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-13 20:52:03
Título: Quatro fatos que indicam fim melancólico do governo Jair Bolsonaro
Descrição: O soluço, caro leitor, é a véspera da queda O governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) caminha para um melancólico fim e ao menos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/quatro-fatos-que-indicam-fim-
melancolico-do-governo-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-13 14:27:27
Título: Em baixa nas pesquisas, “nenhum” partido quer ficar com Bolsonaro em 
2022
Descrição: &#8216,O gato subiu no telhado&#8217,, disse um correligionário do 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a buscar por sigla para disputar 
as eleições de 2022. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/em-baixa-nas-pesquisas-nenhum-
partido-quer-ficar-com-bolsonaro-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 08:49:01
Título: Paulo Coelho banca Festival de Jazz do Capão e impõe condição: que seja 
antifascista
Descrição: Paulo Coelho e a esposa, a artista plástica Christina Oiticica, 
anunciaram que vão bancar o evento que foi censurado e está sendo perseguido 
pelo secretário especial de Cultura, Mário Frias Filho, por publicação \
antifascista e pela democracia\ nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/paulo-coelho-banca-festival-de-jazz-do-
capao-e-impoe-condicao-que-seja-antifascista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 02:03:29
Título: Liberdade, igualdade e fraternidade em nosso querido Brasil!
Descrição: Na coluna de hoje, Estevan Mazzuia, o Tuta do Uirapuru, discorre 
sobre os cinco séculos de relação entre França e Brasil, relembrando o desfile 
da Leandro de Itaquera em 1998
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/liberdade-igualdade-fraternidade-
brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 01:36:53
Título: Senadores consideram decisão de Fux como “grande vitória” da CPI
Descrição: Em coletiva, Humberto Costa criticou PF e Renan Calheiros classificou
a Covaxin como \uma espécie de lixo da Índia\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senadores-fux-grande-vitoria-da-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 21:53:39
Título: PDT vota a favor da urgência do PL da Grilagem
Descrição: “Nós podemos divergir do jeito de fazer, se é assim ou assado, mas é 
hora de fechar essa porteira, senão vamos continuar ocupando, invadindo, 
desmatando”, disse o líder do partido, Pompeo de Mattos (PDT-RS)
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/urgente-pdt-vota-a-favor-da-
urgencia-do-pl-da-grilagem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 21:12:34
Título: “Grave ameaça”: Cúpula da PGR pede investigação contra falas de 
Bolsonaro sobre fraude eleitoral
Descrição: Na segunda-feira (12), 8 ex-procuradores-gerais-eleitorais divulgaram
carta repudiando as ameaças que o presidente vem fazendo às eleições
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/grave-ameaca-cupula-da-pgr-pede-
investigacao-contra-falas-de-bolsonaro-sobre-fraude-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 13:15:37
Título: Lula: “Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda”
Descrição: O ex-presidente lembrou que as pessoas se manifestam em todos os 
lugares, “mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do 
pescoço de um negro, matando ele...”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/lula-se-cuba-nao-tivesse-um-
bloqueio-poderia-ser-uma-holanda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 11:55:28
Título: Michelle “no circuito”: onde está a crueldade que destruiu Marisa 
Letícia com mentiras?
Descrição: Já recebeu chequinho de R$ 89 mil do Queiroz e agora surge nos áudios
da CPI que a primeira-dama “está no circuito com o reverendo”, mas legal mesmo é
espalhar mentiras sobre milhões da Avon que nunca existiram – Por Henrique 
Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/michelle-no-circuito-crueldade-marisa-
leticia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 11:38:58
Título: Promotoras deixaram caso Marielle por discordarem de delação de viúva de
Adriano da Nóbrega
Descrição: Viúva de Adriano, Julia Lotufo estaria disposta a revelar informações
sobre homicídios, contravenção e também sobre o caso Marielle e Anderson. Mas, 
promotoras consideraram informações superficiais e sem provas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/promotoras-caso-marielle-viuva-
adriano-da-nobrega/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-13 10:48:39
Título: Mulher trans obtém o direito de usar cabelo e uniforme femininos na 
Marinha
Descrição: Para a Justiça, não respeitar a identidade de gênero é \ofensivo à 
humanidade da pessoa\, descumprimento da medida gerará multas diárias
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mulher-trans-marinha-lgbt/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-13 10:00:33
Título: Transexuais e travestis não são invisíveis: são apagadas
Descrição: Através de um verdadeiro pacto social, esta população chega apenas à 
metade da expectativa de vida dos brasileiros. É limada pela violência e pelo 
silêncio dos \amoladores de facas\.The post Transexuais e travestis não são 
invisíveis: são apagadas appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/13/transexuais-travestis-apagadas/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-14 04:30:59
Título: Ibama só tem 26% do contingente necessário para fiscalização de biomas
Descrição: RIO — Enquanto os delitos ambientais se multiplicam no país, com o 
avanço dos índices de queimadas e desmatamento, o efetivo do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) encolhe. 
Se há uma década o órgão tinha mais de 4 mil servidores, esse número terá caído 
pela metade no ano que vem, caso não sejam abertas as vagas recomendadas pelo 
instituto. O Ibama conta hoje com apenas 26,6% do número de analistas 
necessários para ações de fiscalização, segundo a própria autarquia. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/meio-ambiente/ibama-so-tem-26-do-
contingente-necessario-para-fiscalizacao-de-biomas-25108096
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Data: 2021-07-14 04:30:55
Título: Pacientes com doenças crônicas e raras penam para conseguir medicamentos
na farmácia do estado
Descrição: RIO - “É rezar para que remédio chegue logo. Só tenho uma caixinha da
Azatioprina e estou com medo de interromper meu tratamento contra o lúpus” . 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/pacientes-com-doencas-cronicas-raras-penam-
para-conseguir-medicamentos-na-farmacia-do-estado-25107923
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-14 06:00:40
Título: Descoberta de covas com restos mortais de crianças indígenas força 
Canadá a encarar passado sombrio
Descrição: MONTREAL - James Papatie foi arrancado de casa ainda bem jovem. 
Nasceu em 1964 em Kitcisakik, uma comunidade do povo anicinape, da região 
canadense de Abitibi-Témiscamingue, na província de Québec. Ele foi uma das 150 
mil crianças e adolescentes que viveram em um dos 139 internatos abertos no 
Canadá para inserir indígenas à força na cultura dominante. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/descoberta-de-covas-com-restos-mortais-de-
criancas-indigenas-forca-canada-encarar-passado-sombrio-25107833
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-13 23:30:22
Título: Oliver Stone desmonta a versão oficial do assassinato de JFK com novos 
documentos antes sigilosos
Descrição: Cineasta apresenta em Cannes um esplêndido documentário com material 
do Governo norte-americano e que joga por terra os mitos da ‘bala mágica’ e de 
Lee Harvey Oswald como único franco-atirador
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-07-13/oliver-stone-desmonta-a-
versao-oficial-do-assassinato-de-jfk-com-novos-documentos.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-13 00:00:00
Título: 'É uma vergonha a exploração da religião para ser ministro', diz 
presidente da OAB sobre André Mendonça
Descrição: O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa 
Cruz, classificou como vergonhosa o que chamou de \exploração da religião\ por 
parte do ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), André Mendonça, indicado 
pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o STF (Supremo Tribunal 
Federal).Leia mais (07/13/2021 - 15h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/uma-vergonha-a-exploracao-da-religiao-para-
ser-ministro-diz-presidente-da-oab-sobre-andre-mendonca.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-13 00:00:00
Título: Bolsonarismo de Braga Netto é alvo de críticas de militares e no Supremo
Descrição: No centro da mais recente crise entre o governo Bolsonaro e os outros
Poderes, Walter Braga Netto (Defesa) virou o \provocador-chefe da República\, na
opinião de ministros do Supremo Tribunal Federal e mesmo de alguns de seus 
subordinados na cúpula militar.Leia mais (07/13/2021 - 12h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/bolsonarismo-de-braga-netto-e-alvo-de-criticas-de-militares-
e-no-supremo.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-07-14 01:08:00
Título: Relatora quer criar condições para formalização de mineradores
Descrição: Greyce Elias apresentou plano de trabalho do grupo que discute a 
atualização do Código de Mineração
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/785156-relatora-quer-criar-condicoes-
para-formalizacao-de-mineradores/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-14 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 14 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (14), marcada pela última visita oficial de Merkel
aos EUA, pelo discurso de Biden em que acusa republicanos de ameaçarem a 
democracia e pela limitação do acesso à Internet em Cuba, alegadamente pelo 
governo.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021071417776726-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-14-de-julho/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-13 21:24:20
Título: Se aprovado, PL da Grilagem coroa processo de sucateamento do Incra
Descrição: Para Marcela Machado, da Associação Nacional dos Servidores Públicos 
Federais Agrários, o Incra foi esvaziado, ela fala em pressão do agronegócio 
para retomar áreas na Amazônia
Url :https://apublica.org/2021/07/se-aprovado-pl-da-grilagem-coroa-processo-de-
sucateamento-do-incra/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-13 10:00:00
Título: Inferno no meio-oeste
Descrição: Agentes prisionais são acusados de tortura e de exigir favores 
sexuais de ao menos 27 detentas em troca de regalias em presídio de Santa 
Catarina
Url :https://apublica.org/2021/07/inferno-no-meio-oeste/
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