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Fonte: Viomundo 
Data: 2021-07-18
Título: Pobres disputam ossos e fragmentos de arroz para matar a fome no Brasil governado 
por Bolsonaro
Descrição: Mais de uma década após o Brasil ter reduzido a pobreza em 50% 
durante a Era Lula, a miséria explode no país governado por Jair Bolsonaro.
Nesse sábado, 17, dezenas de famílias se amontoaram em uma fila em frente a um 
açougue, em Cuiabá, para pegar ossos que estavam sendo distribuídos 
gratuitamente. O fato é chocante por si só. Mas a gravidade é intensificada, 
quando se sabe que a capital matogrossense também é a capital do agronegócio.
Url : https://www.viomundo.com.br/holofote/pobres-disputam-ossos-e-fragmentos-
de-arroz-para-matar-a-fome-no-brasil-governado-por-bolsonaro.html

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-17
Título: CPI já reúne elementos para caracterizar corrupção ativa, diz Randolfe.
Descrição: Em entrevista à Globonews, o senador Randolfe Rodrigues falou sobre 
os próximos passos da Comissão. “A principal deliberação que tomamos é que na 
última semana do mês de julho, entre os dias 26 e 29 de julho, nós deveremos 
fazer um encontro, com juristas, para discutirmos, à luz das tipificações penais
que nós já temos a luz da Comissão Parlamentar de Inquérito, qual é a melhor 
enquadramento para constar no relatório final”. A reunião deve acontecer em 
Brasília ou em São Paulo e será coordenada  pela senadora Simone Tebet e por 
Alexandre Vieira.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/randolfe-rodrigues-afirma-que-
cpi-ja-reune-elementos-para-caracterizar-corrupcao-ativa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-18 18:59:52
Título: Filha de um militar ganha de pensão o mesmo que 163 famílias pobres
Descrição: A maior pensão que o governo Bolsonaro pagou recorrentemente a uma 
pessoa, em 2020, foi de R$ 61,2 mil mensais, a beneficiária é filha de um 
militar e viúva de outros dois
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/filha-de-um-militar-ganha-de-pensao-o-
mesmo-que-163-familias-pobres/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-18 17:02:21
Título: MP encontra elo político de Ronnie Lessa, advogado de miliciano tem 
cargo de confiança no governo Bolsonaro. Entenda
Descrição: Ronnie Lessa foi contratado por ex-vereador Cristiano Girão para 
executar desafeto. Esposa e irmã de Girão, que foi condenado e preso por chefiar
milícia na zona oeste do Rio, foram defendidas por advogado nomeado por Eduardo 
Pazuello em cargo comissionado no governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ronnie-lessa-advogado-milicia-governo-
bolsonaro/
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-18
Título: 180 jornalistas eram alvos do sistema israelense de espionagem que o clã
Bolsonaro quis comprar
Descrição: O software Pegasus, que o clã Bolsonaro tentou trazer para o Brasil, 
gerou pelo menos uma lista de até 50 mil números de telefone que pode ter sido 
alvo do sistema nos últimos cinco anos
Url : https://www.brasil247.com/mundo/180-jornalistas-eram-alvos-do-sistema-
israelense-de-espionagem-que-o-cla-bolsonaro-quis-comprar
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Fonte: Sputnik News 
Data: 2021-07-19 08:47:32
Título: A empresa de consultoria da Biden Adviser foi paga pelo grupo israelense
NSO que vendeu spyware Pegasus: relatório
Descrição: Uma investigação internacional por mais de uma dúzia de meios de 
comunicação, incluindo o Guardian e o Washington Post, concluiu no domingo que a
empresa cibernética israelense NSO Group vendeu "governos autoritários" ao redor
do mundo hackeando software para espionar jornalistas, políticos e vários 
ativistas. A firma israelense NSO Group, que supostamente está por trás do 
spyware Pegasus que foi usado por governos ao redor do mundo para atingir seus 
oponentes e figuras da mídia, uma vez contratou a firma do conselheiro sênior de
Joe Biden, Anita Dunn., Foi declarado. Empresa Consultora Biden.
Url :https://sputniknews.com/world/202107191083412056-biden-advisers-consulting-
firm-got-paid-by-israeli-nso-group-which-sold-pegasus-spyware-report/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-19 04:41:48
Título: Jornal The Guardian divulga primeiros nomes de alvos de espionagem pelo 
Pegasus
Descrição: O vazamento de dados telefônicos através do sistema Pegasus, 
desenvolvido pela NSO Group, de Israel, aponta que os alvos de espionagem (mais 
de 50 mil números de telefone em mais de 45 países) foram selecionados por 
clientes governamentais da empresa israelense. A informação foi publicada nesta 
segunda-feira pelo jornal The Guardian, que faz parte de um consórcio 
internacional de 17 veículos de comunicação, criado para divulgar a lista dos 
alvos de espionagem obtida pela ONG Forbidden Stories.Na edição de hoje no The 
Guardian, alguns nomes de alvos do Pegasus foram divulgados. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/jornal-the-guardian-divulga-primeiros-nomes-
de-alvos-de-espionagem-pelo-pegasus-25116334

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-18 12:39:56
Título: O método Bolsonaro: um assalto à democracia em câmera lenta
Descrição: Em quase três anos de Governo, presidente promove corrosão da 
democracia, quebra pactos sociais do Brasil e, seguindo o modelo ultradireitista
de outros países, ameaça um legado de 36 anos de regimes democráticos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-18/o-metodo-bolsonaro-um-assalto-
a-democracia-em-camera-lenta.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-18 13:11:57
Título: Lula e Dilma deram exemplos de transparência médica, diz colunista do 
Globo
Descrição: O testemunho de Elio Gaspari, colunista de O Globo, neste domingo 
(18/7), fulmina a obscurantista bruxaria médica do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Lula e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/lula-e-dilma-deram-exemplos-de-
transparencia-medica-diz-colunista-do-globo/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-18 00:00:00
Título: TRF-3 determina que Incra retome análise de reforma agrária interrompida
sob Bolsonaro
Descrição: O Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou que o Incra 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) retome a análise de uma 
propriedade rural localizada em Monteiro Lobato, no interior de São Paulo, para 
fins de reforma agrária. O processo foi interrompido sob o governo Jair 
Bolsonaro por razões políticas, de acordo com o órgão.Leia mais (07/18/2021 - 
23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/trf-3-determina-que-incra-retome-analise-de-
reforma-agraria-interrompida-sob-bolsonaro.shtml

https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/lula-e-dilma-deram-exemplos-de-transparencia-medica-diz-colunista-do-globo/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/lula-e-dilma-deram-exemplos-de-transparencia-medica-diz-colunista-do-globo/
https://sputniknews.com/world/202107191083412056-biden-advisers-consulting-firm-got-paid-by-israeli-nso-group-which-sold-pegasus-spyware-report/
https://sputniknews.com/world/202107191083412056-biden-advisers-consulting-firm-got-paid-by-israeli-nso-group-which-sold-pegasus-spyware-report/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/07/trf-3-determina-que-incra-retome-analise-de-reforma-agraria-interrompida-sob-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/07/trf-3-determina-que-incra-retome-analise-de-reforma-agraria-interrompida-sob-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/07/trf-3-determina-que-incra-retome-analise-de-reforma-agraria-interrompida-sob-bolsonaro.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-18/o-metodo-bolsonaro-um-assalto-a-democracia-em-camera-lenta.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-18/o-metodo-bolsonaro-um-assalto-a-democracia-em-camera-lenta.html
https://oglobo.globo.com/mundo/jornal-the-guardian-divulga-primeiros-nomes-de-alvos-de-espionagem-pelo-pegasus-25116334
https://oglobo.globo.com/mundo/jornal-the-guardian-divulga-primeiros-nomes-de-alvos-de-espionagem-pelo-pegasus-25116334


Fonte: MST
Data: 2021-07-16
Título: O que é o Programa de Reforma Agrária Popular do MST?
Descrição: O programa agrário do Movimento dos(as) Trabalhadores(as) Rurais Sem 
Terra busca uma mudança estrutural na relação com o acesso à terra, os bens da 
natureza, modos de produção e organização comunitária camponesa. O Brasil é um 
dos países com maior concentração de terras do mundo e onde estão os maiores 
latifúndios. Essa concentração passou a existir desde o período colonial, no 
século XVI, onde foi dado o início da exploração agrária a partir da monocultura
para exportação sustentada pelo trabalho escravo. Dessa forma, o domínio das 
terras brasileiras por parte de colonizadores, estabeleceu as raízes da 
desigualdade social que perdura até hoje no país.
Url : https://mst.org.br/2021/07/16/o-que-e-o-programa-de-reforma-agraria-
popular-do-mst/

Fonte: Ópera Mundi 
Data: 2021-07-17
Título: Havana: Manifestação reúne 100 mil em defesa da Revolução Cubana
Descrição: Cerca de 100 mil pessoas, segundo o governo de Cuba, participaram, já
desde as primeiras horas deste sábado (17/07), de uma manifestação no Malecón de
Havana em defesa da Revolução Cubana. Entre os presentes, estavam o presidente 
Miguel Díaz-Canel e o ex-mandatário Raúl Castro.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/70584/havana-
manifestacao-reune-100-mil-em-defesa-da-revolucao-cubana

Fonte: MST
Data: 2021-07-18
Título: Consulado cubano em SP recebe manifestação em defesa da revolução
Descrição: O consulado cubano em São Paulo (SP) recebeu neste domingo (18) uma 
manifestação político-cultural em solidariedade a Cuba.
Em frente ao prédio, manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), de partidos e organizações de esquerda e de apoiadores de Cuba 
levaram faixas e bandeiras. “Cuba é dignidade, é solidariedade, é o povo vivendo
bem. As ruas de Cuba, assim como as ruas do Brasil, são dos e das 
revolucionárias. Ninguém mais tomará as ruas de Cuba ou do Brasil”, discursou 
Cassia Bechara, da direção nacional do MST.                                     
Url : https://mst.org.br/2021/07/18/consulado-cubano-em-sp-recebe-manifestacao-
em-defesa-da-revolucao/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nelson Mandela contra o bloqueio de Cuba
Descrição: Por Angel Dalmau Fernández (*) Havana, 18 de julho (Prensa Latina) No
dia 18 de julho, celebramos o dia de Nelson Mandela, aquele gigantesco líder do 
povo sul-africano em todo o mundo. Aproveitamos para recordar sua atitude 
incondicional contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463117&SEO=nelson-mandela-
contra-el-bloqueo-a-cuba

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Seleção olímpica alemã abandona jogo após denúncia de racismo contra 
zagueiro
Descrição: Jogadores saíram de campo antes do final da partida contra Honduras, 
no Japão, em preparação aos Jogos Olímpicos. Alemães alegam que zagueiro Jordan 
Torunarigha sofreu ataques racistas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/seleção-olímpica-alemã-abandona-jogo-após-
denúncia-de-racismo-contra-zagueiro/a-58303263?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-18 15:14:59
Título: Justiça rejeita pedido de anulação e abre caminho para Castillo assumir 
poder no Peru
Descrição: Confirmação de inexistência de provas para anular pleito de junho 
tira obstáculo para confirmação de Castillo
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/18/justica-rejeita-pedido-de-
anulacao-e-abre-caminho-para-castillo-assumir-poder-no-peru

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-18 20:11:28
Título: Lewandowski cita Marx e vê como golpe tentativa de impor 
semipresidencialismo
Descrição: Os debates em torno do semipresidencialismo, que retira poderes do 
presidente, surgem no momento em que Lula lidera todas as pesquisas e venceria 
as eleições, se a disputa fosse hoje
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-cita-marx-e-ve-como-golpe-
tentativa-de-impor-semipresidencialismo/
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Dados indicam superlotação de leitos de covid em hospitais militares
Descrição: Os hospitais geridos pelas três Forças Armadas brasileiras enviaram, 
para a CPI da Covid, dados sobre a ocupação de seus leitos durante os quatro 
primeiros meses de 2021. Enquanto os sete hospitais da Marinha e as nove 
instalações da Força Aérea também sofreram em alguns momentos com picos de 100%,
os 25 hospitais do Exército [ ]The post Dados indicam superlotação de leitos de 
covid em hospitais militares appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/cpi-da-covid/ocupacao-de-
hospitais-militares-na-pandemia-chegou-a-678/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-18 13:11:27
Título: Espíritas de esquerda rompem com maioria conservadora e preparam 
iniciativa de educação popular
Descrição: Coletivo religioso critica interpretação reacionária da doutrina e 
aposta em trabalho de base nas periferias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/18/espiritas-de-esquerda-rompem-
com-maioria-conservadora-e-preparam-iniciativa-de-educacao-popular
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-18 09:25:46
Título: Pantanal vive nova seca, chamas já consomem o bioma e queimadas poderão 
superar as de 2020
Descrição: Especialistas alertam que estiagem neste ano será mais intensa do que
a de 2020, que já tinha sido a pior em 47 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/18/pantanal-vive-nova-seca-chamas-
ja-consomem-o-bioma-e-queimadas-poderao-superar-as-de-2020
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-19 01:40:09
Título: Cagando e andando: as bravatas de Bolsonaro ao voltar às ruas
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), com o intestino 
desobstruído, voltou às ruas neste domingo (18/7) atacando a CPI da Covid, os 
picaretas e os 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/cagando-e-andando-as-bravatas-de-
bolsonaro-ao-voltar-as-ruas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-18 21:33:38
Título: Conheça o novo pesadelo de Bolsonaro: ela tem 26 anos e é do Amazonas
Descrição: UNE elege estudante do Amazonas como presidente Bruna Brelaz, 26 
anos, é a primeira mulher negra eleita à frente da entidade A UNE (União 
Nacional 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/conheca-o-novo-pesadelo-de-
bolsonaro-ela-tem-26-anos-e-e-do-amazonas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 01:11:46
Título: Após comentários racistas, radialistas da Band são afastados em Goiás
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Descrição: Narrador e comentarista ironizaram o cabelo do jogador Celsinho, do 
Londrina, que é negro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/apos-comentarios-racistas-
radialistas-da-band-sao-afastados-em-goias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-18 23:38:03
Título: Bolsonaristas intimidam padre que criticava presidente em Fortaleza
Descrição: Uma mulher parou o carro em frente ao templo e pediu a prisão de 
“comunistas que estavam na igreja”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaristas-intimidam-padre-que-
criticava-presidente-em-fortaleza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-18 22:32:08
Título: Governadores e prefeitos foram alvos de assédio da Davati por vacinas
Descrição: A CPI do Genocídio obteve mensagens telefônicas, que mostram que 
Cristiano Carvalho e Luiz Dominghetti tentaram vender imunizantes da AstraZeneca
e da Janssen para estados e prefeituras
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governadores-e-prefeitos-foram-
alvos-de-assedio-da-davati-por-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-18 17:51:51
Título: Mourão pede “pacificação” para Igreja Universal em Angola e Edir Macedo 
vira alvo de bolsonaristas
Descrição: Mourão afirmou que os processos contra a Igreja Universal em Angola 
criou um problema \no plano espiritual\, mas também \no plano político pela 
participação política que ela possui [no Brasil], com um partido que é o Partido
Republicano\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/mourao-pede-pacificacao-
para-igreja-universal-em-angola-e-edir-macedo-vira-alvo-de-bolsonaristas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-18 12:17:04
Título: Bolívia investiga participação do governo Bolsonaro em golpe contra Evo
Descrição: Luis Fernando Camacho, que protagonizou a invasão do Palácio do 
Governo com uma Bíblia, foi recebido por Ernesto Araújo, então chanceler de Jair
Bolsonaro, meses antes do golpe contra Evo Morales, ocorrido em 2019
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolivia-investiga-participacao-do-
governo-bolsonaro-em-golpe-contra-evo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-18 10:00:57
Título: Se houver fraude nas eleições, Exército será um dos culpados
Descrição: Bolsonaro e Barroso estranhamente escondem, mas a força é uma das 
responsáveis por fiscalizar e auditar urnas eletrônicas.The post Se houver 
fraude nas eleições, Exército será um dos culpados appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/18/se-houver-fraude-nas-eleicoes-exercito-
sera-um-dos-culpados/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-19 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 19 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (19), marcada pela alta de Bolsonaro, pela 
suspensão das restrições contra a COVID-19 no Reino Unido e pela decisão da 
OPEP+ de aumentar a produção total de petróleo.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021071917795670-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-19-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-18 17:46:40
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Título: Malware de empresa israelense hackeou vários celulares, incluindo os de 
chefes de Estado, diz mídia
Descrição: Grandes nomes da mídia estão unidos em uma investigação para entender
detalhadamente sobre a disseminação de malware, criado por empresa israelense, 
que afetou celulares de mais de 1.000 pessoas em mais de 50 países, incluindo 
chefes de Estado e primeiros-ministros.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021071817794374-malware-
de-empresa-israelense-hackeou-varios-celulares-incluindo-os-de-chefes-de-estado-
diz-midia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-18 16:50:47
Título: Campanha de petroleiros vende gás de cozinha mais barato nesta segunda 
(19), em Esteio (RS)
Descrição: Objetivo da campanha é mostrar que é possível vender o gás de cozinha
a um preço mais baixo do que está sendo praticado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/18/campanha-de-petroleiros-vende-
gas-de-cozinha-mais-barato-nesta-segunda-19-em-esteio-rs
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