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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-15
Título: ‘Enquanto brasileiros morriam, o Ministério da Saúde negociava com 
estelionatários’, diz Randolfe
Descrição: Após o depoimento de representante da Davati, o senador afirmou que a
CPI também se debruçará sobre o papel das fake news na pandemia.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/enquanto-brasileiros-morriam-o-
ministerio-da-saude-negociava-com-estelionatarios-diz-randolfe/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil registra 1.548 mortes por covid-19 em 24 horas
Descrição: País teve 52.789 novos casos da doença, o que eleva o total de 
infectados desde o início da epidemia para 19.262.518. Número acumulado de 
óbitos aumenta para de 538.942.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-registra-1-548-mortes-por-covid-19-em-24-
horas/a-58283254?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-15 20:17:53
Título: Jornada de Lutas mobiliza 10 estados nesta 6ª por vacina, auxílio, 
moradia e saída de Bolsonaro
Descrição: Um documento será enviado ao governo federal, elencando as pautas e 
reivindicações dos movimentos populares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/15/jornada-de-lutas-mobiliza-10-
estados-nesta-6-por-vacina-auxilio-moradia-e-saida-de-bolsonaro

Fonte: CUT
Data: 2021-07-15
Título: Sergio Nobre convoca atos e diz: só com povo nas ruas Bolsonaro vai cair
Descrição: Presidente nacional da CUT chama a militância, sindicatos, todos os 
entes cutistas a participar do 24 de julho pelo Fora Bolsonaro e também defender
as bandeiras da classe trabalhadora.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/sergio-nobre-convoca-atos-e-diz-so-com-
povo-nas-ruas-bolsonaro-vai-cair-22ef

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 20:26:15
Título: Próximo depoimento na CPI do Genocídio será em agosto
Descrição: Senadores pretendem se aprofundar em documentos durante o recesso 
parlamentar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/proximo-depoimento-na-cpi-agosto/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 19:29:03
Título: DEM aproveita distração da CPI para triplicar fundo partidário
Descrição: Com todos os focos voltados para a CPI, comissão Mista de Orçamento 
aprova fundo partidário de 6 bilhões de reais, o triplo de 2020. E mais: diretor
do Festival de Jazz do Capão comemora doação de Paulo Coelho. Com Cynara Menezes
e Lucas Rocha. Convidados: Rowney Scott e Eduardo Costa. #RevistaFórum #TVFórum 
Apoie o jornalismo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/dem-aproveita-distracao-da-cpi-para-
triplicar-fundo-partidario/

Fonte: The Washington Times 
Data: 2021-07-15 
Título: Black Lives Matter atribui a agitação de Cuba aos EUA, irritando Ted 
Cruz do Senado, Marco Rubio
Descrição: Black Lives Matter respondeu aos protestos “pró-liberdade” (aspas 
labdadosbrasil) em Cuba culpando os EUA governo para a agitação, pedindo a 
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remoção do embargo econômico e detonando os EUA esforços para esmagar esta 
revolução. 
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/jul/15/black-lives-matter-blames-
cuba-unrest-us-angering-/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-07-16 
Título: CUBA PROTESTAS - Ocasio-Cortez critica a Biden por sua defesa ao embargo
a Cuba
Descrição: A congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez criticou na quinta-
feira o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por sua defesa do embargo a 
Cuba, que ela definiu como absurdo e intencionalmente cruel. "O embargo é 
absurdamente cruel e, como tantas outras políticas dos EUA dirigidas à América 
Latina, a crueldade é o ponto", disse a congressista em um comunicado.
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/ocasio-cortez-critica-a-biden-por-
su-defensa-del-embargo-cuba/20000035-4587830?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 19:28:27
Título: “Cúpula dos Coronéis”: CPI lista militares que participaram de negociata
com Davati
Descrição: Ao menos sete coronéis participaram das negociações, segundo 
Cristiano Carvalho, da Davati, confira a lista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cupula-dos-coroneis-cpi-negociata-
davati/

Fonte: Jornal - GGN
Data: 2021-07-14
Título: A “doutrina” inventada pelos militares para assumir o poder, por Maria 
Inês Nassif
Descrição: Duas semanas após o dia 28 de outubro de 2018, dia em que Jair 
Bolsonaro foi eleito em segundo turno com 55,13% dos votos válidos, contra 
44,87% obtidos pelo petista Fernando Haddad, uma “alta autoridade das Forças 
Armadas” recebeu o jornalista argentino Marcelo Falak no seu gabinete, em 
Brasília, e contou a ele como “um grupo de militares” tinha cooptado, enquadrado
e feito o ex-capitão do Exército – colega de turma de vários deles – presidente 
da República. 
Url : https://jornalggn.com.br/artigos/a-doutrina-inventada-pelos-militares-
para-assumir-o-poder-por-maria-ines-nassif/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-15
Título: Brasil não pode ser submetido à chantagem permanente dos militares
Descrição: Dep Paulo Pimenta. "As Forças Armadas não podem nem devem ameaçar os 
poderes republicanos que deveriam proteger", escreve o deputado Paulo Pimenta, 
após ameaças de militares à CPI da Covid. "A opção por embarcar na aventura 
neofascista liderada por Bolsonaro", diz ele, "cobra um preço elevado das 
instituições"
Url : https://www.brasil247.com/blog/brasil-nao-pode-ser-submetido-a-chantagem-
permanente-dos-militares

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cerca de 10 mil espécies amazônicas em perigo de extinção
Descrição: Nações Unidas, 15 de julho (Prensa Latina) Mais de 10.000 espécies, 
incluindo plantas e animais, na Amazônia estão em perigo de extinção devido à 
destruição daquela selva, indica um relatório de um grupo de cientistas 
internacionais divulgado hoje.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462553&SEO=unas-10-mil-
especies-de-amazonia-en-peligro-de-extincion 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Como previsões mais pessimistas para Amazônia já se confirmam
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Descrição: Floresta Amazônica já emite mais gás carbônico do que absorve, afirma
estudo liderado por pesquisadora do Inpe e publicado na \Nature\. Desmatamento e
queimadas estão agravando a falta de chuvas e a savanização.
Url :https://www.dw.com/pt-br/como-previsões-mais-pessimistas-para-amazônia-já-
se-confirmam/a-58281412?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Vatican News - Português
Título: A ecologia integral desembarca na \Economia de Francisco\
Descrição: Evento moderado pela brasileira Mariana Reis Maria analisa o conceito
de \ecologia integral\, com o testemunho de duas lideranças indígenas. A 
masterclass é dirigida a jovens economistas, empresários e agentes locais de 
transformação.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-07/economia-de-francisco-
ecologia-integral-mastercalss.html

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-15 17:33:37
Título: Quatro mulheres no front ambiental
Descrição: O confronto entre visões de 2 políticas e 2 técnicas com papéis-chave
no licenciamento ambiental expõe argumentos e interesses na batalha entre 
ambientalismo e lobbies econômicos
Url :https://apublica.org/2021/07/quatro-mulheres-no-front-ambiental/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-15 18:06:37
Título: Okamotto: Campanha Lula Livre Brasil Livre segue para que algo como a 
Lava Jato não ocorra mais
Descrição: Mobilização serve também para manter a vigilância sobre o sistema de 
Justiça brasileiro e do processo democrático
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/15/okamotto-campanha-lula-livre-
brasil-livre-segue-para-que-algo-como-a-lava-jato-nao-ocorra-mais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-15 13:34:33
Título: Covid-19 escancara as vulnerabilidades de pessoas em situação de rua
Descrição: Durante a pandemia, a ausência de políticas públicas e a dificuldade 
de acesso a direitos básicos são ainda mais letais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/15/covid-19-escancara-as-
vulnerabilidades-de-pessoas-em-situacao-de-rua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-15 12:11:04
Título: Livro traz o pensamento de mulheres negras brasileiras para 
enfrentamento da crise
Descrição: Coletânea reúne textos de personalidades simbólicas para o país e que
representam uma coletividade diversa e potente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/15/livro-traz-o-pensamento-das-
mulheres-negras-brasileiras-para-enfrentamento-da-crise

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 21:04:27
Título: Jones Manoel detona fala racista de Mario Frias: “Eles odeiam o povo 
brasileiro”
Descrição: Em comentário enviado à Fórum, historiador destrinchou a junção entre
liberalismo e nazismo que permeia o governo Bolsonaro e anunciou processo contra
o secretário de Cultura
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/jones-manoel-detona-fala-racista-de-
mario-frias-eles-odeiam-o-povo-brasileiro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-15 10:56:40
Título: Entenda como a boiada vai passar se o \PL da grilagem\ for aprovado no 
Congresso
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Descrição: Projeto permite regularizar terras griladas, inclusive onde há povos 
indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/15/entenda-como-a-boiada-vai-
passar-se-o-pl-da-grilagem-for-aprovado-no-congresso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-15 08:26:58
Título: MAB pontua sete consequências da lei que autoriza privatização da 
Eletrobras
Descrição: Para o movimento, venda trará aumento da tarifa, risco de apagões, 
desemprego, violação de direitos e ameaça à soberania
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/15/mab-pontua-sete-consequencias-
da-lei-que-autoriza-privatizacao-da-eletrobras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-15 07:57:39
Título: O que esperar da presidência do Brasil no Mercosul
Descrição: Bolsonaro assume liderança temporária acusando “ineficiência” do 
bloco que rende lucros bilionários ao país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/15/o-que-esperar-da-presidencia-do-
brasil-no-mercosul
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-15 21:07:21
Título: Zeca Dirceu livre de inquéritos na Justiça Eleitoral, processo teve 
origem na Lava Jato
Descrição: Por falta de provas, inquérito contra Zeca Dirceu é arquivado A 
Justiça Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba decidiu pelo arquivamento do 
Inquérito Policial 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/zeca-dirceu-livre-de-inqueritos-na-
justica-eleitoral-processo-teve-origem-na-lava-jato/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-15 12:54:29
Título: Bolsonaro respira por aparelhos enquanto CPI avança na investigação de 
corrupção, ao vivo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) respira com ajuda de 
aparelhos, segundo informou seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-
RJ), numa entrevista à rádio Jovem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/bolsonaro-respira-por-aparelhos-
enquanto-cpi-avanca-na-investigacao-de-corrupcao-ao-vivo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 01:55:41
Título: Oposição se une em ação no STF contra a privatização da Eletrobras
Descrição: Aprovada no Congresso e sancionada esta semana por Bolsonaro, a lei 
que abre caminho para a privatização da estatal, segundo parlamentares da 
oposição, é inconstitucional
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-se-une-em-acao-no-stf-contra-
a-privatizacao-da-eletrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 00:54:22
Título: Por um orçamento federal que reduza sofrimento do brasileiro – Por 
Alexandre Padilha
Descrição: Bolsonaro, além de não aumentar investimentos em Saúde, na compra de 
vacinas ou na manutenção de leitos para pacientes com Covid-19, reduz o 
orçamento como forma de diminuir a oferta dos serviços que são importantes para 
o brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/rede/por-um-orcamento-federal-que-reduza-
sofrimento-do-brasileiro-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 00:17:43
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Título: Artistas entregam a deputados manifesto com mais de 30 mil assinaturas 
pelo impeachment de Bolsonaro
Descrição: Em live, que contou com participação de atores como Aílton Graça, 
Julia Lemmertz e Matheus Nachtergaele, ainda foram lançados um clipe e uma 
música contra Bolsonaro, assista
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/artistas-impeachment-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 23:52:07
Título: Após ataque xenofóbico, Antonia Fontenelle será investigada por racismo
Descrição: Influenciadora bolsonarista usou as redes para divulgar vídeos das 
agressões do DJ Ivis contra a ex-esposa e comentou: “Esses paraíbas fazem um 
pouquinho de sucesso e acham que podem tudo”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/apos-ataque-xenofobico-antonia-
fontenelle-sera-investigada-por-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 21:21:51
Título: Após ataque racista contra Jones Manoel, Mario Frias é punido pelo 
Twitter
Descrição: Secretário de Cultura de Bolsonaro violou regras de conduta da rede 
social, ao dizer que o historiador “precisa de um bom banho”, e tem publicação 
apagada
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/apos-ataque-racista-contra-jones-
manoel-mario-frias-e-punido-pelo-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 19:23:51
Título: Projeto que garante a empregados da Caixa e de estatais autogestão em 
planos de saúde vai ao Senado
Descrição: Autora do PDC 956, deputada Erika Kokay (PT-DF) observa que os planos
de autogestão são relevantes também porque traçam um perfil epidemiológicos da 
categoria
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/projeto-garante-caixa-e-estatais-
autogestao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 18:12:46
Título: Oliver Stone em Cannes: “Prisão de Lula foi projeto dos EUA”
Descrição: Diretor de cinema norte-americano disse ainda que prisão de ex-
presidente brasileiro “foi selvagem, uma história suja”. Declarações vêm dias 
após de Spike Lee chamar Bolsonaro de gângster
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/oliver-stone-prisao-lula-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 17:51:41
Título: “Um cidadão como Elcio Franco não pode estar na antessala do 
presidente”, afirma Aziz
Descrição: O presidente da CPI exigiu a demissão do coronel: “Você não pode 
passar a mão na cabeça de quem negociou a vacina fantasma e ainda com indício 
forte de que pediram propina”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/um-cidadao-como-elcio-franco-nao-
pode-estar-na-antessala-do-presidente-afirma-aziz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 17:09:36
Título: Olavo de Carvalho é condenado a pagar R$ 25 mil a Jean Wyllys
Descrição: Justiça determinou indenização por danos morais após guru ideológico 
do bolsonarismo publicar informação falsa ligando Adélio Bispo, autor da facada 
no presidente em 2018, ao professor e ex-deputado
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/olavo-carvalho-condenado-jean-wyllys/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 17:04:12
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Título: Humbero Costa: “A base do governo está envergonhada”
Descrição: O senador também afirmou que o Brasil está nas mãos de 
“desqualificados” que não sabem diferenciar “uma empresa como a Pfizer da 
Davati”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/humberto-costa-governistas-
envergonhados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 16:54:26
Título: Alexandre Frota registra BO por injúria contra influenciadora 
bolsonarista flagrada em festa
Descrição: Frota acionou a polícia por desacato e injúria após ser citado por 
Liziane durante ataque de fúria quando a polícia invadiu a festa nos Jardins, 
bairro nobre de São Paulo, com entrada a R$ 1,6 mil reais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alexandre-frota-registra-bo-por-
injuria-contra-influenciadora-bolsonarista-flagrada-em-festa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 15:58:00
Título: OAB cancela assembleia que ia debater pedido de impeachment de Bolsonaro
Descrição: Decisão ocorreu em reunião em que não estava presente Felipe Santa 
Cruz, o presidente da entidade que convocou a assembleia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oab-cancela-assembleia-que-ia-debater-
pedido-de-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 15:35:14
Título: Brasil de Bolsonaro: quantidade de armas com civis dobra em três anos
Descrição: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira
(15), mostra que número de armas subiu de 637 mil em 2017 para mais de 1,2 
milhão em 2020. Crescimento é reflexo da política armamentista do governo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-armas-civis-dobra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 14:35:26
Título: Regina Casé faz vídeo emocionante sobre agressões de DJ Ivis: “show de 
horrores”
Descrição: Apresentadora cita programa Central da Periferia, de 2006, onde 
mostrou o apitaço que as mulheres promoviam no Recife a cada vez que uma delas 
era agredida
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/regina-case-faz-video-emocionante-sobre-
agressoes-de-dj-ivis-show-de-horrores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-15 14:24:35
Título: Polícia prende quatro pessoas na Inglaterra por ataques racistas na 
final da Eurocopa
Descrição: Jogadores negros do English Team foram insultados após derrota nos 
pênaltis para Itália, no domingo (11). Premiê britânico, Boris Johnson, prometeu
banir para sempre esses torcedores dos estádios
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/policia-prende-inglaterra-racistas-
eurocopa/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-16 06:00:28
Título: 60 organizações de 22 países denunciam assassinatos de pessoas trans no 
Brasil à ONU
Descrição: Em carta endereçada às Nações Unidas e enviada na última quarta-feira
(14), 60 organizações de 22 países, entre elas a Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (Antra) e coletivos do Panamá, Chile, Espanha e Estados 
Unidos, denunciam a \violência generalizada\ e os assassinatos de pessoas trans 
no Brasil.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/60-organizacoes-de-22-paises-denunciam-
assassinatos-de-pessoas-trans-no-brasil-onu-25111640
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-15 00:00:00
Título: Legendas contrárias à adoção do voto impresso acreditam que podem 
derrotar proposta em comissão
Descrição: A oposição e as legendas que são contrárias à adoção do voto impresso
acreditam que podem liquidar a fatura, derrotando a proposta já nesta sexta 
(16), na sessão da comissão especial que vai debater o projeto.Leia mais 
(07/15/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/legendas-contrarias-a-adocao-do-voto-
impresso-acreditam-que-podem-derrotar-proposta-em-comissao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-15 00:00:00
Título: General dos EUA mostra como barrar presidente que tenta melar eleições
Descrição: O general americano Mark Milley sentiu o cheiro do golpismo. Maior 
autoridade militar dos EUA, o chefe do Estado-Maior Conjunto percebeu a 
movimentação de Donald Trump para incitar uma rebelião e permanecer no poder 
após ser derrotado nas urnas. Ele procurou colegas comandantes e discutiu planos
para conter o presidente.Leia mais (07/15/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/07/general-dos-eua-mostra-como-barrar-
presidente-que-tenta-melar-eleicoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-15 00:00:00
Título: Internação de Bolsonaro vira tábua de salvação política
Descrição: Não cabe desconfiar, por antecipação, da gravidade dos motivos que 
levaram à nova internação de Jair Bolsonaro ?embora tudo que o envolva sempre 
esteja cercado de névoas. Principalmente para quem não é do ramo da 
medicina.Leia mais (07/15/2021 - 07h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/ricardomelo/2021/07/internacao-de-bolsonaro-vira-tabua-de-salvacao-
politica.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-16 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 16 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (16), marcada pela condição estável do presidente 
Bolsonaro internado, pela assinatura da Declaração EUA-Alemanha e pela 
videoconferência extraordinária da APEC com participação de Biden, Putin e Xi 
Jinping.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021071617785020-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-16-de-julho/
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