
     Boletim de Notícias – Brasil 17/07/2021
               www.labdadosbrasil.com

Fonte: Congresso em Foco
Título: Pazuello negociou a Coronavac pelo triplo do preço com empresa 
intermediária
Descrição: O ex-ministro da Saúde e general da ativa do Exército Brasileiro 
Eduardo Pazuello negociou, no início de março, a compra de doses da vacina sino-
brasileira Coronavac com uma empresa intermediária, e não diretamente com o 
Instituto Butantan, produtor do imunizante. Fora da agenda, a negociação de 
Pazuello via atravessadora teria resultado uma compra no valor .
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/cpi-da-covid/pazuello-video-
compra-da-coronavac-com-empresa-pelo-triplo-do-preco/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-16 18:42:44
Título: Para Doria, Bolsonaro criava dificuldades para obter propinas nas 
vacinas
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), abriu fogo contra o 
governo corrupto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Pelo Twitter, o 
tucano tripudiou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/para-doria-bolsonaro-criava-
dificuldades-para-obter-propinas-nas-vacinas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-16 15:22:16
Título: Mulher chorando no caixa do mercado, pelos preços altos, poderia ser sua
mãe ou sua avó [vídeo]
Descrição: Poderia ser sua mãe ou sua avó a mulher chorando mulher caixa do 
mercado por causa dos preços altos [vídeo abaixo]. A reportagem era sobre 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/mulher-chorando-no-caixa-do-
mercado-pelos-precos-altos-poderia-ser-sua-mae-ou-sua-avo-video/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 15:28:29
Título: “Esse país tá sem governo”, diz Lula sobre idosa chorando no 
supermercado
Descrição: Ex-presidente repercutiu o vídeo da aposentada Suzete Maria da Silva,
de Maceió (AL), que aos prantos se desespera ao ver os preços dos alimentos. 
“Sou aposentada e continuo trabalhando”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pais-sem-governo-lula-idosa-chorando-
no/

Fonte: MST
Data: 2021-07-16
Título: Jornada de Lutas mobiliza mais de dez estados e exige “Fora Bolsonaro”
Descrição: Nesta sexta-feira (16/7), movimentos populares urbanos ocupam as ruas
de todo o país, durante Jornada de Lutas, para pedir agilidade na vacinação 
contra a Covid-19 e chamar atenção contra os retrocessos políticos, econômicos e
sociais que o atual governo federal vem causando na vida da população 
brasileira. No mesmo momento em que o povo estará nas ruas, um documento será 
enviado ao Governo Federal com as pautas e reivindicações dos movimentos.
Url : https://mst.org.br/2021/07/16/jornada-de-lutas-mobiliza-mais-de-dez-
estados-e-exige-fora-bolsonaro/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-17
Título: Dia 24 será maior, com unidade e mobilização, acreditam dirigentes da 
CUT
Descrição: O diretor da CUT, Miltinho, reforça que é importante o povo ir para 
as ruas no dia 24 de Julho tomando todos os cuidados necessários para se 
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proteger do novo coronavírus, como o uso de máscaras, álcool em gel e evitar 
aglomeração sempre que possível.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/dia-24-sera-maior-com-unidade-e-
mobilizacao-acreditam-dirigentes-da-cut-498a

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 11:12:55
Título: Felipe Neto a Marcos Rogério: “ganha R$33 mil por mês e usa Rolex de 
mais de R$ 100 mil”
Descrição: O blogueiro sugeriu: “esses caras precisam explicar esses milagres, 
virar coach financeiro e tal...”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-a-marcos-rogerio-
ganha-r33-mil-por-mes-e-usa-rolex-de-mais-de-r-100-mil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-17 01:39:49
Título: VÍDEO: Avião sobrevoa Nova York com faixa “Stop Bolsonaro”
Descrição: População estadunidense foi surpreendida com uma mensagem contra o 
presidente brasileiro nos arredores da Estátua da Liberdade, confira
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-aviao-sobrevoa-nova-york-com-
faixa-stop-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-16 08:21:35
Título: Reverendo que negociou vacinas ilegalmente era filiado ao PSL durante 
campanha de Bolsonaro
Descrição: Acusado de tráfico de influência, Amilton Gomes de Paula consta em 
documento público da ex-sigla do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/16/reverendo-que-negociou-vacinas-
ilegalmente-era-filiado-ao-psl-durante-campanha-de-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-16 17:08:02
Título: Deputados governistas atrapalham reunião da PEC do voto impresso e 
impedem derrubada do projeto
Descrição: Acordo entre deputados da comissão derrubaria relatório de deputado 
bolsonarista, mas sessão foi encerrada abruptamente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/16/deputados-governistas-
atrapalham-reuniao-da-pec-do-voto-impresso-e-impedem-derrubada-do-projeto

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-16 15:55:50
Título: Viúva de Adriano da Nóbrega aponta versão sobre mandantes de assassinato
de Marielle Franco
Descrição: O depoimento, proposto por Julia Lotufo em caráter de delação 
premiada, não obteve consenso entre os promotores do MP-RJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/16/viuva-de-adriano-da-nobrega-
aponta-versao-sobre-mandantes-de-assassinato-de-marielle-franco
 
Fonte: Montedo
Data: 2021-07-16
Título: CPI quer que Exército forneça relatório sobre militares do governo
Descrição: Victor Fuzeira. A CPI da Covid-19 solicitou ao Exército Brasileiro 
que forneça ao colegiado “todos os relatórios e informações de inteligência” a 
respeito de Élcio Franco, Marcelo Blanco, Alexandre Martinelli e Eduardo 
Pazuello. O requerimento de informação é de autoria do relator Renan Calheiros 
(MDB-AL) e foi aprovado nesta quinta-feira (15/7).
O pedido de informação decorre do fato de Pazuello e Franco terem comandado o 
Ministério da Saúde, atuando diretamente nos processos de aquisição de vacinas. 
Como secretário executivo, Élcio Franco foi citado em diversos depoimentos por 
representantes de empresas que tentaram vender vacina ao Brasil.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/16/cpi-quer-que-exercito-forneca-
relatorio-sobre-militares-do-governo/
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Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-16
Título: Mamatas verde-oliva: a lista dos suspeitos de tentar comprar vacinas-fantasma em 
esquema com intermediários, enquanto a Pfizer esperava
Descrição: Curiosamente, depois da nota oficial em que o ministro da Defesa e os
comandantes militares rechaçaram o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), o 
comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista 
Jr., deu entrevista sugerindo que as Forças Armadas reagiriam se a CPI se 
aventurasse a constranger o coronel Franco e o ministro Pazuello, justamente os 
dois que deixaram seus cargos no Ministério mas foram “protegidos” em outros 
cargos do alto escalão do governo Bolsonaro.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/mamatas-verde-oliva-a-lista-dos-
militares-suspeitos-de-tentar-comprar-vacinas-fantasma-em-esquema-com-
intermediarios-enquanto-a-pfizer-esperava-apesar-de-oferecer-preco-mais-
baixo.html

Fonte: Congresso em Foco
Título: Vídeo: artistas lançam clipe em ato por impeachment de Bolsonaro
Descrição: Um manifesto de artistas, representantes de movimentos sociais e 
setores da sociedade civil, recebeu mais de 30 mil assinaturas pedindo o 
impeachment de Jair Bolsonaro. Na quinta-feira (15) houve um ato em defesa da 
saída do presidente. Para marcar a manifestação, aconteceu o lançamento oficial 
do clipe “Desgoverno. Veja o vídeo: O encontro também contou [ ]The post Vídeo: 
artistas lançam clipe em ato por impeachment de Bolsonaro appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/impeachment/video-artistas-lancam-clipe-
em-ato-por-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-16 08:08:01
Título: País vive \pandemia\ de repressão policial irregular a protestos contra 
Bolsonaro, veja 6 casos
Descrição: De prisões ilegais a tiros de bala de borracha no olho, se espalham 
pelo Brasil atos repressivos contra manifestantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/16/pais-vive-pandemia-de-repressao-
policial-irregular-a-protestos-contra-bolsonaro-veja-6-casos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 19:19:22
Título: VÍDEO: Mulher com bebê no colo é agredida e xingada de “cachorra” por 
PMs no RN
Descrição: A governadora Fátima Bezerra afastou os policiais envolvidos: “Uma 
cena abominável que agride não só a nós, mulheres, mas a uma sociedade atenta a 
um contexto que, infelizmente, continua a nos horrorizar e a nos indignar”
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/video-mulher-com-bebe-no-colo-e-
agredida-e-xingada-de-cachorra-por-pms-no-rn/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 12:05:55
Título: Número de mortos pela polícia bate recorde em plena pandemia
Descrição: Mesmo com todas as restrições de circulação, 6.416 pessoas morreram 
por ações diretas das forças de segurança no país. Índice é o maior da série 
histórica que teve início em 2013
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/mortos-policia-recorde-pandemia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Outra resposta as tentativas de provocações a Embaixada de Cuba no 
Brasil
Descrição: Brasilia, 16 jul (Prensa Latina) Mais uma vez, representantes de 
partidos políticos, organizações de solidariedade, sindicatos e estudantes 
brasileiros ratificaram hoje seu apoio a Cuba e sua revolução diante das 
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=462822&SEO=otra-respuesta-a-
fanfarronada-ante-embajada-de-cuba-en-brasil
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-16 13:54:36
Título: Artigo | Eliminação da pobreza extrema na China é o maior feito da 
história da humanidade
Descrição: Crescimento econômico da China atingiu diretamente a vida de mais de 
um bilhão de pessoas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/16/artigo-eliminacao-da-pobreza-
extrema-na-china-e-o-maior-feito-da-historia-da-humanidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-16 12:04:11
Título: Privatização dos correios na Argentina deixa exemplo a não ser seguido 
para o Brasil
Descrição: Concessão dada ao Grupo Macri representou saída de capitais do país e
deu um rombo de $300 milhões de dólares no Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/16/privatizacao-dos-correios-na-
argentina-deixa-exemplo-a-nao-ser-seguido-para-o-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-16 10:13:16
Título: Privatização da Eletrobras ameaça Usina do Gasômetro, símbolo de Porto 
Alegre
Descrição: Se o Centro Cultural Usina do Gasômetro passar para o controle dos 
arrematadores, nada garante que continuará existindo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/16/privatizacao-da-eletrobras-
ameaca-usina-do-gasometro-simbolo-de-porto-alegre
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-16 21:26:21
Título: Biden se inspira no PT e paga “Bolsa Família” de R$ 1.533 ao mês por 
criança
Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, inspirado nos bons 
exemplos do governo do PT anunciou o pagamento de uma espécie de Bolsa Família 
de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/biden-se-inspira-no-pt-e-paga-
bolsa-familia-de-r-1-533-ao-mes-por-crianca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-16 12:54:46
Título: Na greve dos caminhoneiros de 2018 preço da gasolina era mais barato que
na era Jair Bolsonaro
Descrição: O governo do presidente Jair Bolsonaro conseguiu a façanha de vender 
a gasolina ao preço mais caro do que na época da greve dos caminhoneiros, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/na-greve-dos-caminhoneiros-de-2018-
preco-da-gasolina-era-mais-barato-que-na-era-jair-bolsonaro/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-17 01:32:22
Título: Documentos enviados pela Precisa ao Ministério da Saúde traziam erros no
nome da Bharat
Descrição: Material foi recebido pela CPI do Genocídio, empresa era 
intermediária na compra da Covaxin
Url :https://revistaforum.com.br/politica/documentos-precisa-ministerio-da-
saude-trazia-erros-bharat/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-17 00:09:12
Título: Vexame de Mario Frias na Bienal de Veneza custou R$112 mil aos cofres 
públicos
Descrição: Em maio, Frias esteve na Mostra Internacional de Arquitetura da 
Bienal de Veneza e revelou não saber quem foi Lina Bo Bardi, grande estrela do 
evento
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Url :https://revistaforum.com.br/cultura/vexame-de-mario-frias-na-bienal-de-
veneza-custou-r112-mil-aos-cofres-publicos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 23:20:18
Título: “Escola sem partido” ou partido dos quartéis? – Por Chico Alencar
Descrição: O processo de abertura política foi controlado pelos militares. Como 
diziam, um processo “lento, gradual e seguro”. Seguro para eles, naturalmente
Url :https://revistaforum.com.br/rede/escola-sem-partido-ou-partido-dos-
quarteis-por-chico-alencar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 21:22:29
Título: Sem Bolsonaro, Dino e governadores da Amazônia laçam Plano de 
Recuperação Verde e tropa contra queimadas
Descrição: Evento de lançamento do plano, que deve captar R$ 1,5 bilhão para 
investimentos em economia verde na Amazônia, contou com a presença de 
representantes diplomáticos da Alemanha, Estados Unidos e França
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/sem-bolsonaro-dino-e-
governadores-da-amazonia-lacam-plano-de-recuperacao-verde-e-tropa-contra-
queimadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 20:55:02
Título: “Depois que tirou Lula, a coisa ficou pior”, diz desempregada na fila de
ossos de boi
Descrição: Em Cuiabá (MT), dezenas de pessoas se juntam em frente a um açougue, 
que doa resto do processo de desossa do boi, o que, frequentemente, vira o prato
principal de famílias em situação de total vulnerabilidade financeira e 
insegurança alimentar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/depois-que-tirou-lula-a-coisa-ficou-
pior-diz-desempregada-na-fila-de-ossos-de-boi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 20:32:05
Título: O Nosso General é Cristo! A gênese do bolsonarismo evangélico – Por 
pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: Não se enganem, não estamos lidando com um fenômeno que surgiu do 
nada. Ele começa muito antes de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/rede/general-cristo-genese-bolsonarismo-
evangelico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 17:02:47
Título: Academia Brasileira de Música comemora 76 anos em concerto da Orquestra 
Sinfônica da UFRJ
Descrição: Com restrição de público e seguindo orientações sanitárias, concerto 
com regência do maestro e acadêmico Roberto Duarte estará disponível, 
posteriormente, no YouTube da ABM
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/academia-brasileira-de-musica-comemora-
76-anos-em-concerto-orquestra-sinfonica-da-ufrj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 14:33:27
Título: Congresso aprova fundão eleitoral de 5,6 bi com voto de Zambelli e 
bênção de Bolsonaro
Descrição: O Fórum Onze e Meia comenta a aprovação do da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 2022 com aumento do Fundo Eleitoral —que passou de R$ 2
bilhões para R$ 5,7 bilhões.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/congresso-aprova-fundao-eleitoral-de-56-
bi-com-voto-de-zambelli-e-bencao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 12:59:15
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Título: Aliados tentam resgatar Sergio Moro para lançar candidatura à 
presidência
Descrição: Campanha “Moro 2022 contra o sistema” é articulada por defensores da 
Lava Jato e tenta reverter imagem do \juiz ladrão\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aliados-tentam-resgatar-sergio-moro-
para-lancar-candidatura-a-presidencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 11:40:07
Título: Mulher chora em supermercado ao comentar preços e comove internet, veja 
o vídeo
Descrição: \Está tudo muito caro, a gente não sabe mais o que fazer, vem fazer 
compra e não sabe o que comprar”, disse
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mulher-chora-em-supermercado-ao-
comentar-precos-e-comove-internet-veja-o-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 10:48:48
Título: “Mentirosa”: Carla Zambelli critica Fundo Eleitoral, mas vota sim para 
LDO
Descrição: O termo ligado ao nome da deputada bolsonarista subiu entre os mais 
comentados do Twitter nesta sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mentirosa-carla-zambelli-critica-
fundo-eleitoral-mas-vota-sim-para-ldo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 10:02:21
Título: Bolsonaro ordena montagem de gabinete no hospital
Descrição: Ao que tudo indica, como de costume, o presidente não vai dar posse 
ao vice Hamilton Mourão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ordena-montagem-de-gabinete-
no-hospital/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-16 09:39:05
Título: Estranhamente, audiência de Sikêra Jr. cai com participação de 
Bolsonaro, diz Teleguiado
Descrição: A participação surpresa deveria ter aumentado a audiência da RedeTV! 
no horário. E isso não aconteceu
Url :https://revistaforum.com.br/midia/estranhamente-audiencia-de-sikera-jr-cai-
com-participacao-de-bolsonaro-diz-teleguiado/
 
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 00:26:34
Título: Terça Livre, canal bolsonarista de Allan dos Santos, é removido do 
YouTube
Descrição: Decisão da juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo permite ao 
Google retirar o canal por violar as regras da plataforma
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/terca-livre-canal-bolsonarista-
de-allan-dos-santos-e-removido-do-youtube/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-17 06:00:48
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Título: Lentidão da vacinação em Brasília gera aglomerações pela xepa e fuga 
para Goiás
Descrição: BRASÍLIA — O fim da tarde de sexta-feira se tornou o momento mais 
esperado da semana para quem ainda não tomou uma vacina contra Covid-19 e vive 
na capital do país. Não por causa do happy hour, tampouco pelo pôr-do-sol no 
Cerrado. Diante da lentidão da vacinação no Distrito Federal, centenas de 
moradores peregrinam por unidades básicas de saúde entre 16h e 17h durante em 
busca de uma dose da vacina na xepa — uma pequena sobra que não pode ser jogada 
fora e precisa ser aplicada no mesmo dia.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/lentidao-da-vacinacao-em-brasilia-
gera-aglomeracoes-pela-xepa-fuga-para-goias-25114561
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-17 05:00:23
Título: Marielle Franco tem sua história contada em HQ
Descrição: RIO — Marielle, presente! Na luta pelos direitos da mulher preta, 
favelada, no combate à violência, ao racismo, a todo tipo de preconceito e às 
desigualdades sociais. Presente nos pilares que movem o projeto social que leva 
o seu nome: lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar 
as sementes. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/marielle-franco-tem-sua-historia-
contada-em-hq-1-25113301
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-16 15:07:40
Título: Os sem-terra fincam bandeira no mercado de capitais
Descrição: MST pretende captar 17,5 milhões de reais oferecendo títulos do 
agronegócio por um retorno de 5,5% ao ano, mais do que a poupança, em um momento
em que o país vê o recrudescimento dos conflitos no campo
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-07-16/os-sem-terra-fincam-bandeira-
no-mercado-de-capitais.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-16 22:11:36
Título: Papa cerca os tradicionalistas da Igreja ao limitar celebração de missas
em latim
Descrição: Francisco restringe cerimônias que seguem o rito anterior ao Concílio
Vaticano II e assim enfrenta o setor ultraconservador que as usava para 
desacreditar a grande reforma católica
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-07-16/papa-cerca-os-
tradicionalistas-da-igreja-ao-limitar-celebracao-de-missas-em-latim.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-16 00:00:00
Título: Equipe da 'Capitã Cloroquina' gastou R$ 28 mil com viagens para difundir
uso de remédios ineficazes contra a Covid
Descrição: As passagens aéreas e diárias da equipe de médicos e servidores que a
secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra 
Pinheiro, levou à Manaus (AM) para difundir o \kit Covid\ custou R$ 28 mil aos 
cofres públicos.Leia mais (07/16/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/equipe-da-capita-cloroquina-gastou-r-28-mil-com-
viagens-para-difundir-uso-de-remedios-ineficazes-contra-a-covid.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-17 03:44:38
Título: Tiroteio em Washington provoca morte de 1 criança e faz 5 feridos
Descrição: Na noite desta sexta-feira (16) uma menina de 6 anos foi morta e 
cinco adultos ficaram feridos em um tiroteio em Washington DC, informaram as 
autoridades.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021071717788316-tiroteio-em-
washington-provoca-morte-de-1-crianca-e-faz-5-feridos/
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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-16 16:01:17
Título: Colômbia: ação contra desmatamento pode estar vendendo créditos de 
carbono “ilusórios”
Descrição: Área de Matavém, na região amazônica, pode ter emitido até 18 milhões
de créditos de carbono apenas de papel
Url :https://apublica.org/2021/07/colombia-acao-contra-desmatamento-pode-estar-
vendendo-creditos-de-carbono-ilusorios/
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