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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-15
Título: CPI da Covid vai investigar perfis que divulgaram fake news na pandemia
Descrição: Senadores já identificaram 68 perfis nas redes sociais que divulgaram
informações antivacina e propagandearam o uso do kit covid
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/cpi-da-covid-vai-investigar-perfis-que-
divulgaram-fake-news-na-pandemia

Fonte: Congresso em Foco
Título: MPF e DPU representam contra Bolsonaro pela prática de racismo
Descrição: Veja acima o momento em que Bolsonaro faz o comentário considerado 
criminoso pela DPU e por integrantes do Ministério Público A Defensoria Pública 
da União (DPU) e integrantes do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e dos Ministérios Públicos Estaduais (MPEs) assinaram,
nesta quarta-feira (14), uma representação contra o presidente Jair [ ]The post 
MPF e DPU representam contra Bolsonaro pela prática de racismo appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/mpf-e-dpu-representam-contra-
bolsonaro-pela-pratica-de-racismo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 02:20:43
Título: Pedido da cúpula da PGR para que Aras investigue Bolsonaro salta de 5 
para 36 assinaturas em um dia
Descrição: 31 subprocuradores-gerais da República reforçaram representação que 
pede investigação de Bolsonaro por falas que atentam contra o sistema eleitora
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pedido-da-cupula-da-pgr-para-que-aras-
investigue-bolsonaro-salta-de-5-para-36-assinaturas-em-um-dia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-14 18:15:11
Título: Dilma Rousseff: tributar grandes fortunas é uma das tarefas mais 
importantes para esse momento
Descrição: Ex-presidenta abriu ciclo de debates sobre desenvolvimento e justiça 
fiscal no Brasil que tem inscrições até 18 de julho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/14/dilma-rousseff-tributar-grandes-
fortunas-e-uma-das-tarefas-mais-importantes-para-esse-momento

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-14 15:01:37
Título: Militares teriam levado presos políticos para matar no Araguaia
Descrição: Com base em cruzamento de documentos com informações de filhos de 
agentes da repressão, pesquisadora vê evidências de que militantes foram 
transportados e mortos na região em 1974
Url :https://apublica.org/2021/07/militares-teriam-levado-presos-politicos-para-
matar-no-araguaia/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Ex-ministros da Defesa e OAB defendem PEC que barra militar em cargo 
civil
Descrição: Cinco ex-ministros da Defesa emitiram nesta quarta-feira (14) nota em
apoio à  PEC 21/2021, protocolada mais cedo pela deputada Perpétua Almeida 
(PCdoB-AC) e que impede que militares da ativa assumam cargos públicos de 
natureza civil. Assinam a manifestação: Nelson Jobim, Celso Amorim, Jaques 
Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungman. A proposta prevê a adoção das mesmas [ ]The 
post Ex-ministros da Defesa e OAB defendem PEC que barra militar em cargo civil 
appeared first on Congresso em Foco.
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Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/ministros-oab-pec-militares-
civil/

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-07-14
Título: Feminismo negro está no centro da luta anticapitalista, diz Nilma Lino 
Gomes
Descrição: Ex-ministra dos direitos humanos considera que a esquerda só pode 
avançar se incorporar as lutas contra o racismo e o patriarcado
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/70527/feminismo-negro-esta-no-
centro-da-luta-anticapitalista-diz-nilma-lino-gomes

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 19:54:57
Título: CPI: Randolfe expõe que Emanuela contradisse Onyx e Élcio
Descrição: A representante da Precisa Medicamentos disse que Luis Ricardo 
Miranda mentiu em depoimento, mas sua versão também contraria a posição do 
governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-randolfe-emanuela-onyx-e-elcio/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: À CPI, diretora da Precisa nega irregularidades e se contradiz
Descrição: Emanuela Medrades mudou versão sobre envio de fatura da Covaxin, 
alinhando novas falas ao governo. Ela ainda admitiu que gestão Bolsonaro não 
questionou a Precisa sobre seus laços com companhia acusada de dar calote.
Url :https://www.dw.com/pt-br/à-cpi-diretora-da-precisa-nega-irregularidades-e-
se-contradiz/a-58269424?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Congresso em Foco
Título: Saúde admite ineficácia de cloroquina e outros medicamentos do “kit 
covid”
Descrição: O Ministério da Saúde admitiu em documentos enviados à CPI da Covid 
essa semana que medicamentos que compõem o chamado kit covid, amplamente 
defendidos por Jair Bolsonaro, são ineficazes contra o vírus. Alguns 
medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de 
pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados, sendo eles: 
hidroxicloroquina ou cloroquina, [ ]The post Saúde admite ineficácia de 
cloroquina e outros medicamentos do kit covid appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/cpi-da-covid/saude-admite-
ineficacia-de-cloroquina-e-outros-medicamentos-do-kit-covid/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-14
Título: 48% dos trabalhadores por conta própria ganham menos de 1 salário mínimo por mês
Descrição: A maioria dos sem patrão, chamados empreendedores por governos e 
mídia tradicional, ganha R$ 1.000 por mês, segundo pesquisa do projeto Reconexão
Periferias, da Fundação Perseu Abramo.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/48-dos-trabalhadores-por-conta-propria-
ganham-menos-de-1-salario-minimo-por-mes-88b4
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-14 20:38:55
Título: Congresso aprova proibição de despejos na pandemia, mas exclui população
do campo
Descrição: Retirada de camponesas e camponeses foi feita pelo Senado e endossada
pela Câmara, texto vai à sanção presidencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/14/congresso-aprova-proibicao-de-
despejos-na-pandemia-mas-exclui-populacao-do-campo

Fonte: Díario do Centro do Mundo
Data: 2021-07-14
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Título: EUA usaram robôs no Twitter em ‘operação’ de protestos em Cuba, diz 
chanceler
Descrição: O chanceler Bruno Rodríguez acusou os Estados Unidos de aproveitar a 
pandemia para implementar uma “operação de comunicação em grande escala” 
para desestabilizar Cuba e reforçar protestos liderados por oposicionistas. A 
informação é do Opera Mundi.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/eua-usaram-robos-no-twitter-em-
operacao-de-protestos-em-cuba-diz-chanceler/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-14
Título: Embaixador Pedro Monzón: EUA usam nova arma contra Cuba, as redes sociais; até 
morte de adolescente na Venezuela foi atribuída ao governo cubano
Descrição: O embaixador Pedro Monzón admite insatisfação popular em Cuba, 
especialmente com os apagões causadas pela falta de óleo diesel para tocar 
usinas termelétricas. Porém, ele disse que os recentes protestos estão longe de 
representar uma ameaça ao regime — a não ser nas redes sociais e na mídia 
corporativa internacional. A campanha de mentiras, especialmente pelo twitter, 
espalhou que o ex-presidente Raúl Castro e o atual, Miguel Díaz-Canel, tinham 
fugido da ilha; que a cidade de Camaguey estava sob controle da oposição, que 
manifestações que aconteceram no Egito e na Argentina — pela vitória na Copa 
América — tinham se dado em Havana e que um adolescente havia sido assassinado 
pelo regime — quando a morte se deu na Venezuela, em 2015.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/embaixador-pedro-monzon-eua-usam-
nova-arma-contra-cuba-as-redes-sociais-ate-morte-de-adolescente-na-venezuela-
foi-atribuida-ao-governo-cubano.html

Fonte: Gustavo Petro - Colombia
Data: 2021-07-15
Título: La política exterior del gobierno se ha construido en las redes de la 
extrema derecha mundial y particularmente de la Florida, fuertemente vinculadas 
al narcotráfico. Por eso termina articulada a operaciones ilegales 
internacionales de terrorismo.
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1415556590262947844

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-14 16:50:54
Título: Belém: candidato de Bolsonaro à prefeitura em 2020 é acusado de vazar 
operação sobre mineração
Descrição: Delegado Eguchi é investigado por violação de sigilo funcional em 
operação contra mineração ilegal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/14/candidato-de-bolsonaro-a-
prefeitura-de-belem-em-2020-e-acusado-de-vazar-operacao-da-pf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-14 16:14:45
Título: Eduardo Leite \iludiu opinião pública\ para vender CEEE, diz associação 
de funcionários
Descrição: Ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questiona derrubada do 
plebiscito que permitiu a privatização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/14/eduardo-leite-iludiu-opiniao-
publica-para-vender-ceee-diz-associacao-de-funcionarios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-14 16:11:18
Título: Artigo | Descaso do governo com os povos ciganos se evidencia durante a 
pandemia
Descrição: Ausência de políticas específicas de atenção à saúde tem exposto 
fortemente os ciganos aos vetores de transmissibilidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/14/artigo-descaso-do-governo-com-
os-povos-ciganos-se-evidencia-durante-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-14 11:26:34
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Título: Rio de Janeiro: mortes superam nascimentos no primeiro semestre de 2021
Descrição: Até junho, cartórios registraram 99.104 óbitos, taxa 54% maior que 
média histórica de mortes em anos anteriores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/14/rio-de-janeiro-mortes-superam-
nascimentos-no-primeiro-semestre-de-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-14 11:24:10
Título: Manifestantes voltam às ruas de Porto Alegre (RS) pelo \Fora Bolsonaro\ 
em esquenta para o 24J
Descrição: A manifestação, que reforçou a luta por vacina já e auxílio 
emergencial justo, também pediu um basta às privatizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/14/manifestantes-voltam-as-ruas-de-
porto-alegre-rs-pelo-fora-bolsonaro-em-esquenta-para-o-24j
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-14 10:00:20
Título: Em Belo Horizonte (MG), movimentos acampam em frente à Assembleia contra
o “rodominério”
Descrição: Governo de Minas quer usar o dinheiro da reparação para construir 
infraestrutura que beneficiará a mineração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/14/em-belo-horizonte-mg-movimentos-
acampam-em-frente-a-assembleia-contra-o-rodominerio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-14 08:06:17
Título: Muito além de cartas: entenda a importância dos Correios no interior do 
país
Descrição: Empresa pública faz entrega de livros e garante auxílio emergencial 
em comunidades sem acesso à internet
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/14/muito-alem-de-cartas-entenda-a-
importancia-dos-correios-no-interior-do-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-14 08:04:24
Título: Bolsonaro muda regras de privatização da Eletrobras e a torna ainda pior
ao país, veja como
Descrição: Mais demissões, menos direitos de trabalhadores e extinção de 
companhias: presidente torna venda da estatal mais onerosa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/14/bolsonaro-muda-regras-de-
privatizacao-da-eletrobras-e-a-torna-ainda-pior-ao-pais-veja-como
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-14 12:23:10
Título: URGENTE: BOLSONARO É INTERNADO ÀS PRESSAS EM BRASÍLIA
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi internado às pressas 
para exames nesta quarta-feira (14/7) no HFA (Hospital das Forças Armadas), 
informou em nota a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/urgente-bolsonaro-e-internado-as-
pressas-em-brasilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 08:43:39
Título: Pré-candidato, Datena diz que teve relação mais próxima com Lula do que 
com Bolsonaro
Descrição: Apresentador da Band, Datena diz que é o pré-candidato do PSL ao 
Planalto, mas sinaliza que pode deixar novamente a disputa caso se confirme a 
polarização entre Lula e Bolsonaro. \Não seria idiota\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pre-candidato-datena-diz-que-teve-
relacao-mais-proxima-com-lula-do-que-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 01:37:34
Título: Ex-ministros da Defesa defendem PEC “anti-Pazuello”
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Descrição: \A tramitação da matéria, em frutífero diálogo entre o Parlamento e 
as Forças Armadas, fortalecerá a democracia”, afirmam.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-ministros-da-defesa-pec-militares-
pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 00:54:21
Título: Primeiro boletim médico diz que Bolsonaro passará por “tratamento 
conservador”
Descrição: O presidente seguirá internado no Vila Nova Star, em São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boletim-medico-bolsonaro-tratamento-
conservador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 23:57:38
Título: Em MG, homem gay é dopado, tem o corpo cortado com faca e testa 
desenhada com suástica nazista
Descrição: Polícia procura pelo suposto grupo neonazista que atacou o dono de 
uma lan house na região metropolitana de Belo Horizonte
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/em-mg-homem-gay-e-dopado-tem-o-corpo-
cortado-com-faca-e-testa-desenhada-com-suastica-nazista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 22:29:59
Título: “E daí?”, “não sou coveiro” e “cloroquina”: as reações de internautas à 
internação de Bolsonaro
Descrição: Usuários das redes sociais têm usado os mesmos termos proferidos pelo
presidente durante a pandemia ao comentar seu estado de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/e-dai-nao-sou-coveiro-e-
cloroquina-as-reacoes-de-internautas-a-internacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 18:55:50
Título: Mercenários colombianos no Haiti e a conexão com os EUA – Blog Terra em 
Transe
Descrição: A descrição dos matadores responsáveis pela ação é consistente com um
perfil comum em outros palcos de conflito pelo mundo. É a mão-de-obra militar 
contratada de empresas militares e de segurança privada (EMSP)
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/mercenarios-haiti-conexao-
eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 18:44:01
Título: Centrais se organizam contra a PEC da Reforma Administrativa
Descrição: Serão realizadas atividades nos municípios e nas bases sindicais, 
sobre os impactos da PEC 32 no serviço público,  com mobilização local, estadual
e no dia 3 com mobilização em Brasília no Congresso Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/centrais-se-organizam-contra-a-pec-da-
reforma-administrativa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 17:04:53
Título: Delegado apoiado por Bolsonaro é flagrado com bolsa cheia de dinheiro
Descrição: O delegado Eguchi (Patriota) é suspeito de vazar investigação sobre 
exploração ilegal de minério de manganês
Url :https://revistaforum.com.br/politica/delegado-apoiado-por-bolsonaro-e-
flagrado-com-bolsa-cheia-de-dinheiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 15:16:38
Título: Olavo de Carvalho terá que pagar R$ 9 mil ao Estadão
Descrição: Guru cabalístico do bolsonarismo raiz, que processou o jornalão 
conservador paulista por conta de uma reportagem, perdeu a ação e terá que 
bancar custos advocatícios
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Url :https://revistaforum.com.br/midia/olavo-carvalho-pagar-estadao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 14:25:11
Título: Bolsonaro vira alvo de ação por racismo por comparar cabelo negro a 
criatório de baratas, veja vídeo
Descrição: Representação do MPF e da DPF diz que a fala de Bolsonaro é uma 
“piada infeliz e de péssimo gosto” e se insere em um \processo contínuo de 
declarações racistas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-vira-alvo-de-acao-
por-racismo-por-comparar-cabelo-negro-a-criatorio-de-baratas-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 13:40:01
Título: Filho de Arthur Lira é sócio em empresa que intermedia contratos de 
publicidade no governo Bolsonaro
Descrição: A empresa não tem sede, site ou mesmo e-mail oficiais. O endereço que
consta no CNPJ é de um apartamento residencial onde a sócia de Arthur Lira Filho
mora com os pais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/arthur-lira-empresa-publicidade-
governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 12:49:56
Título: Moro perambula por Brasília e Podemos flerta com ex-juiz por candidatura
em 2022
Descrição: Hospedado em hotel de Brasília, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro
tem encontro marcado com Álvaro Dias, que foi o candidato da Lava Jato, na 
próxima sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-perambula-por-brasilia-e-podemos-
flerta-com-ex-juiz-por-candidatura-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 11:39:09
Título: Paulo Marinho: “Bolsonaro será preso se não for reeleito”
Descrição: Empresário, que conviveu de maneira estreita com ele durante a 
campanha de 1018, diz que presidente está à beira de um ataque de nervos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-marinho-bolsonaro-sera-preso-se-
nao-for-reeleito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-14 10:48:53
Título: Primo de Brilhante Ustra é contratado pelo GSI como Auxiliar Técnico 
Militar
Descrição: No período em que o coronel esteve à frente do DOI-Codi, foram 
registrados ao menos 45 mortes e desaparecimentos, de acordo com relatório da 
Comissão Nacional da Verdade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/primo-de-brilhante-ustra-e-contratado-
pelo-gsi-como-auxiliar-tecnico-militar/
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-14 16:28:15
Título: Impeachment sim ou não? O complexo labirinto do “Fora, Bolsonaro” 
gritado nas ruas
Descrição: Para que o Brasil possa, de uma forma ou outra, se ver livre de uma 
das maiores e mais perigosas crises da sua história, dependerá da força das 
próximas manifestações, sobretudo as das forças de direita
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-14/impeachment-sim-ou-nao-o-
complexo-labirinto-do-fora-bolsonaro-gritado-nas-ruas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-14 00:00:00
Título: Campanha 'Lula Livre' será rebatizada como 'Lula Livre, Brasil Livre'
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Descrição: A campanha \Lula Livre\ será rebatizada como \Lula Livre, Brasil 
Livre\. Com a mudança, serão incorporadas pautas como \Brasil livre\ da fome, do
desemprego, das ameaças antidemocráticas e do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), segundo os organizadores.Leia mais (07/14/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/campanha-lula-livre-sera-rebatizada-como-
lula-livre-brasil-livre.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-14 00:00:00
Título: Presidente da OAB manifesta apoio à 'PEC do Pazuello', que barra 
militares da ativa no governo
Descrição: O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, manifestou apoiou à PEC 
(proposta de emenda à Constituição) que barra a participação de militares da 
ativa, apresentada formalmente na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira 
(14).Leia mais (07/14/2021 - 16h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/presidente-da-oab-manifesta-apoio-a-pec-do-pazuello-
que-barra-militares-da-ativa-no-governo.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-15 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 15 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (15), marcada pelo incêndio de prédio 
administrativo em Porto Alegre, pela internação do presidente Bolsonaro e pelos 
protestos na França no Dia da Bastilha.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021071517780587-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-15-de-julho/
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