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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-19 19:10:07
Título: Futuros espiões: NSA financia acampamento de férias para jovens que 
falam português
Descrição: Agência de espionagem americana denunciada por Snowden se junta a 
universidade para ensinar segurança digital a jovens, facilitando o recrutamento
de espiões com foco no Brasil
Url :https://apublica.org/2021/07/futuros-espioes-nsa-financia-acampamento-de-
ferias-para-jovens-que-falam-portugues/

Fonte: Xinhua - China
Título: Dow Jones perde mais de 700 pontos em meio a temores COVID-19
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-07/20/c_1310071190.htm 

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS
Data: 2021-07-20 00:55:34
Título: Bolsas mundiais despencam com avanço da variante delta do coronavírus
Descrição: Frustração com o avanço dos contágios após a vacinação maciça ditou o
humor dos mercados internacionais e contagiou a Bovespa, que teve pior resultado
desde maio, com queda de 1,24%. Dow Jones cai 2,9%. Ações espanholas de turismo 
foram castigadas
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-07-20/bolsas-mundiais-despencam-
com-avanco-da-variante-delta-do-coronavirus.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 02:02:42
Título: Bolsonaro usa TV Brasil, emissora pública, para atacar vacinas: “Tem 
dado mostras que não protege”
Descrição: Presidente aproveita entrevista chapa-branca com o aparato estatal 
para fazer defesa de tratamento precoce contra Covid: \O chá da vovó também não 
tinha comprovação científica\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-usa-tv-brasil-emissora-
publica-para-atacar-vacinas-tem-dado-mostras-que-nao-protege/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-20
Título: Dirigentes sindicais avaliam que manifestações da campanha Fora 
Bolsonaro do dia 24 serão maiores
Descrição: Os brasileiros voltam às ruas no próximo sábado (24). A Central Única
dos Trabalhadores (CUT) e movimentos sociais que formam as frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo avaliam que o próximo ato #24JForaBolsonaro será maior 
que os anteriores. A manifestação nacional é contra o desemprego e a fome, a 
favor do impeachment de Bolsonaro, por vacinas e pelo auxílio-emergencial de R$ 
600 até o fim da pandemia de Covid-19.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/dirigentes-sindicais-avaliam-que-
manifestacoes-da-campanha-fora-bolsonaro-do-dia-24-serao-maiores

Fonte: Poder360
Título: Desmatamento na Amazônia cresce 51% nos últimos 11 meses
Descrição: Pesquisador do Imazon aponta riscos da grilagem e avanço da 
devastação em terras indígenas
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/desmatamento-na-amazonia-cresce-51-nos-
ultimos-11-meses/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-19 11:11:14
Título: Quebra de sigilo conecta Roberto Dias à empresa investigada na CPI por 
contratos irregulares
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Descrição: Segundo dados da quebra de sigilo, ao todo, foram registradas 135 
chamadas entre o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde 
e CEO de empresa investigada na CPI.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021071917796939-quebra-de-sigilo-
conecta-roberto-dias-a-empresa-investigada-na-cpi-por-contratos-irregulares/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-19 15:50:20
Título: Maioria defende afastamento de Bolsonaro por corrupção nas vacinas, diz 
Paraná Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas afirma nesta segunda-feira (19/7) que a maioria 
dos brasileiros defende o afastamento do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), por corrupção na compra 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/maioria-defende-afastamento-de-
bolsonaro-por-corrupcao-nas-vacinas-diz-parana-pesquisas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-19 17:34:19
Título: Sob Bolsonaro, número de armas de fogo nas mãos de civis duplica, 78% 
das vítimas são negras
Descrição: País tem arsenal de, pelo menos, uma arma a cada 100 pessoas, segundo
anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/19/sob-bolsonaro-numero-de-armas-
de-fogo-nas-maos-de-civis-duplica-78-das-vitimas-sao-negras

Fonte: MST
Data: 2021-07-19
Título: Pistoleiros invadem ocupação do MST no Recife e trabalhador é baleado; 
PM nega socorro
Descrição: Na noite deste domingo (18/7) pistoleiros invadiram o acampamento 
Nelson Mandela, uma ocupação urbana do MST, às margens da BR-101 no bairro do 
Jordão, Recife. Cerca de 300 famílias foram surpreendidas com a chegada de 
quatro homens armados durante a noite, que agrediram e mantiveram um militante 
refém e balearam outro na cabeça. A vítima preferiu não ser identificada.
Url : https://mst.org.br/2021/07/19/pistoleiros-invadem-ocupacao-do-mst-no-
recife-e-trabalhador-e-baleado-pm-nega-socorro/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-19
Título: Volks dá férias coletivas a 1.500 metalúrgicos do ABC por falta de peças
Descrição: Por falta de peças como os chips semicondutores, a Volkswagen paralisou mais 
uma vez a produção na fábrica de  São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde são 
produzidos os modelos Virtus, Saveiro, Nivus e Polo, de acordo com a Folha de S Paulo. No
início de junho, a montadora já havia paralisado as operações das fábricas do ABC, São 
Carlos (SP) e de São José dos Pinhais (PR) por dez dias pelo mesmo motivo.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/volks-da-ferias-coletivas-a-1-500-
metalurgicos-do-abc-por-falta-de-pecas-f7e2

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-19
Título: Indícios apontam que Roberto Dias era grande operador de esquema
Descrição: O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid senador 
Omar Aziz (PSD-AM), declarou ter certeza de que o ex-diretor de Logística do 
Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias era o “grande operador” de um suposto 
esquema mensal de propina na Pasta.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-da-covid-indicios-apontam-
que-roberto-dias-era-grande-operador-de-esquema/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-19
Título: O processo de recolonização do mundo avança.
Descrição: Por Milton Rondó. Na medida em que cresce o processo de recolonização
do mundo, aumentam os ataques aos que se opõem e se evidenciam as estruturas de 
dominação, traduzidas, cada vez mais, em repressão pura e simples. Não foi outro
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o sentido do último golpe de estado no Brasil, o de 2016. O modelo brasileiro 
inspirava a libertação e a política externa o traduzia. Dessa forma, o risco de 
rompimento das cadeias de dominação tornou-se insuportável para o império.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-processo-de-recolonizacao-do-
mundo-avanca/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Cientista luta contra ameaça silenciosa do mercúrio na Amazônia
Descrição: A Amazônia representa 62% da área do Peru. Acolhe 51 povos 
originários diferentes e uma enorme biodiversidade, como poucos outros lugares 
do mundo. Recordando a exortação pós-sinodal do Papa Francisco, \Querida 
Amazonia\, cujo primeiro aniversário foi celebrado em fevereiro, e recordando os
princípios da Laudato si', a encíclica do Pontífice de 2015, vamos conhecer os 
esforços da cientista Claudia Vega para proteger a Amazônia e o seu povo.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-07/laudato-si-historia-
amazonia-peru-ameaca-mercurio.html

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-19
Título: ‘PEC do Pazuello’ tem objetivo de ‘evitar mau uso dos militares’, diz 
ex-ministro Aldo Rebelo
Descrição: Ex-ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff (PT), Aldo Rebelo 
defendeu, em entrevista ao GLOBO, a chamada “PEC Pazuello”, Proposta de Emenda à
Constituição que impede militares da ativa de assumirem cargos no governo.
Apesar de ameaças do presidente Jair Bolsonaro, Rebelo diz não ver risco de que 
as Forças Armadas embarquem numa tentativa de ruptura institucional e que, 
embora a pandemia afete a imagem de militares, o ônus ficará com o chefe do 
Executivo. 
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/19/pec-do-pazuello-tem-objetivo-de-
evitar-mau-uso-dos-militares-diz-ex-ministro-aldo-rebelo/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-19 00:00:00
Título: Renan Calheiros vai pedir ao STF que compartilhe provas de fake news com
a CPI
Descrição: A CPI da Covid vai pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) o 
compartilhamento de provas já coletadas no inquérito das fake news. A comissão 
quer cruzar as informações com a atuação de sites bolsonaristas que espalharam 
dados científicos falsos sobre a Covid-19.Leia mais (07/19/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/renan-calheiros-vai-pedir-ao-stf-que-
compartilhe-provas-de-fake-news-com-a-cpi.shtml

Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-19
Título: Em carta aos senadores, entidades jurídicas pedem rejeição de Mendonça ao Supremo:
“Por um STF laico e independente”; íntegra
Descrição: Entidades jurídicas iniciaram nesta segunda-feira, 19, campanha 
contra a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o cargo de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, com a entrega de uma carta ao Senado.
Fazem parte da campanha o Coletivo por um Ministério Público Transformador 
(Coletivo Transforma MP), a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia 
(ABJD), a Associação de Juízes para a Democracia (AJD), a Associação Advogadas e
Advogados Públicas para a Democracia (APD), a Associação de Advogados e 
Advogadas pela Democracia, a Justiça e Cidadania (ADJC), o Coletivo Defensoras e
Defensores Públicos pela Democracia, o Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados
da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho (IPEATRA) e o Movimento 
Policiais Antifascismo.                                                         
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/em-carta-aos-senadores-entidades-
juridicas-pedem-rejeicao-de-mendonca-ao-supremo-por-um-stf-laico-e-independente-
integra.html

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-07/laudato-si-historia-amazonia-peru-ameaca-mercurio.html
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-07/laudato-si-historia-amazonia-peru-ameaca-mercurio.html
https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/em-carta-aos-senadores-entidades-juridicas-pedem-rejeicao-de-mendonca-ao-supremo-por-um-stf-laico-e-independente-integra.html
https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/em-carta-aos-senadores-entidades-juridicas-pedem-rejeicao-de-mendonca-ao-supremo-por-um-stf-laico-e-independente-integra.html
https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/em-carta-aos-senadores-entidades-juridicas-pedem-rejeicao-de-mendonca-ao-supremo-por-um-stf-laico-e-independente-integra.html
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-processo-de-recolonizacao-do-mundo-avanca/
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-processo-de-recolonizacao-do-mundo-avanca/
https://www.montedo.com.br/2021/07/19/pec-do-pazuello-tem-objetivo-de-evitar-mau-uso-dos-militares-diz-ex-ministro-aldo-rebelo/
https://www.montedo.com.br/2021/07/19/pec-do-pazuello-tem-objetivo-de-evitar-mau-uso-dos-militares-diz-ex-ministro-aldo-rebelo/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/07/renan-calheiros-vai-pedir-ao-stf-que-compartilhe-provas-de-fake-news-com-a-cpi.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/07/renan-calheiros-vai-pedir-ao-stf-que-compartilhe-provas-de-fake-news-com-a-cpi.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/07/renan-calheiros-vai-pedir-ao-stf-que-compartilhe-provas-de-fake-news-com-a-cpi.shtml


Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-07-19
Título: Pedro Castillo é oficialmente declarado presidente eleito do Peru
Descrição: Juizado Nacional Eleitoral do Peru proclamou resultado após rejeitar 
todos os recursos apresentados pela adversária de Castillo nas eleições, a 
ultradireitista Keiko Fujimori
Url : https://operamundi.uol.com.br/eleicoes-2021-no-peru/70613/pedro-castillo-
e-oficialmente-declarado-presidente-eleito-do-peru

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-19 17:05:20
Título: Nicarágua celebra 42 anos da Revolução Sandinista com atos públicos 
Descrição: Frente Sandinista de Liberação Nacional venceu a ditadura na década 
de 1970 e atualmente governa o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/19/nicaragua-celebra-42-anos-da-
revolucao-sandinista-com-atos-publicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-19 12:55:07
Título: Ex-PM Ronnie Lessa, acusado de assassinar Marielle, é suspeito pela 
morte de mais 4 pessoas
Descrição: Investigação também comprova que o acusado do assassinato de Marielle
tem ligação com o ex-vereador Cristiano Girão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/19/ex-pm-ronnie-lessa-acusado-de-
assassinar-marielle-e-suspeito-pela-morte-de-mais-4-pessoas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-19 11:59:11
Título: Ações solidárias do MST inspiram videoclipe e música de MC catarinense
Descrição: MC Abel fala sobre a solidariedade e empatia nesse momento de crise 
sanitária, econômica e social no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/19/acoes-solidarias-do-mst-
inspiram-videoclipe-e-musica-de-mc-catarinense
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-19 11:42:26
Título: Artigo | Quando a paróquia vira um inferno
Descrição: Não há liberdade quando há a imposição de ideias religiosas ao resto 
do país na estupidez e na brutalidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/19/artigo-quando-a-paroquia-vira-
um-inferno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-19 11:30:44
Título: BdF Explica | Guerra Híbrida: um projeto militar no Brasil 
Descrição: Especialistas apontam que partido militar usa teorias de guerra 
estadunidense para chegar ao poder
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/19/bdf-explica-guerra-hibrida-um-
projeto-militar-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-19 08:22:23
Título: ELN avalia que eleições colombianas de 2022 podem “abrir caminho para a 
paz”
Descrição: Colômbia chega aos 211 anos de independência com processo de paz 
travado em meio à violência social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/19/eln-avalia-que-eleicoes-
colombianas-de-2022-podem-abrir-caminho-para-a-paz
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-20 01:24:20
Título: Bolsonaro indica que irá jogar “batata quente” do fundão para o 
Congresso e desistir de 2022
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Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indicou nesta segunda-feira
(19/7) que não vai sancionar o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões aprovado pelo 
Congresso Nacional 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/bolsonaro-indica-que-ira-jogar-
batata-quente-do-fundao-para-o-congresso-e-desistir-de-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-19 19:36:53
Título: Vice da Câmara sinaliza adesão ao impeachment, após agressão de 
Bolsonaro
Descrição: Vice-presidente da Câmara jurou que não tomaria decisão de colocar em
trâmite um pedido estando de forma provisória na presidência Após ter sido 
responsabilizado pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/vice-da-camara-sinaliza-adesao-ao-
impeachment-apos-agressao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-19 17:32:49
Título: Deltan reaparece defendendo as urnas eletrônicas contra Bolsonaro
Descrição: O ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, saiu do ostracismo 
no início do mês para defender a lisura das urnas eletrônicas e da Justiça 
Eleitoral. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/deltan-reaparece-defendendo-as-
urnas-eletronicas-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-19 14:53:37
Título: Corrupção e negacionismo: Quadrilha verde oliva aparelhou o Ministério 
da Saúde
Descrição: Por Milton Alves* O governo do presidente Jair Bolsonaro militarizou 
o Ministério da Saúde, com a escolha de um integrante do alto escalão do 
Exército, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/corrupcao-e-negacionismo-quadrilha-
verde-oliva-aparelhou-o-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 01:35:55
Título: Bolsonaro assume derrota do voto impresso e pode desistir da 
candidatura: “Não acredito mais que passe”
Descrição: Mais cedo, presidente sinalizou que pode não se candidatar caso o 
voto impresso não seja implementado na próxima eleição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-assume-derrota-do-voto-
impresso-e-pode-desistir-da-candidatura-nao-acredito-mais-que-passe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 01:09:08
Título: Fome explodiu no mundo em 2020: 1 em cada 10 pessoas está subnutrida na 
Terra
Descrição: Relatório da ONU mostra aumento abrupto da fome, da desnutrição e da 
insegurança alimentar desde o surgimento do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/fome-explodiu-no-mundo-
em-2020-1-em-cada-10-pessoas-esta-subnutrida-na-terra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 00:27:45
Título: Bolsonaro diz que vai vetar aumento do fundo eleitoral
Descrição: Anúncio foi feito um dia depois de responsabilizar o vice-presidente 
da Câmara, Marcelo Ramos, pela mudança
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-vai-vetar-aumento-
do-fundo-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 00:25:45
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Título: Estados Unidos tentam novas medidas para desestabilizar Cuba – Por Ana 
Prestes
Descrição: Nas Notas Internacionais, leia também sobre as primárias 
presidenciais no Chile, assassinato do presidente do Haiti, protestos na África 
do Sul, entre outros assuntos
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/anaprestes/estados-unidos-tentam-
novas-medidas-para-desestabilizar-cuba-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 23:58:47
Título: Flávio Bolsonaro participou de três reuniões no BNDES durante pandemia
Descrição: O presidente do banco, Gustavo Montezano, é amigo de infância dos 
filhos do presidente Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-reunioes-bndes-
pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 23:57:29
Título: A pedido de bancários da Caixa, Dieese revela que FGTS perdeu R$ 45 
bilhões
Descrição: \São recursos que, além de comprometer a sustentabilidade do FGTS, 
deixam de ser investidos, por exemplo, em moradia popular\, alerta Fenae
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/a-pedido-de-bancarios-da-caixa-dieese-
revela-que-fgts-perdeu-r-45-bilhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 22:55:24
Título: Lançamento do curso Economia para Transformação Social
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil lança o novo curso da 
Fundação Perseu Abramo: “Economia para Transformação Social. Com início em 26 de
julho, o curso tem como objetivo oferecer instrumentos de economia política para
compreensão da realidade brasileira no contexto da crise econômica atual e os 
desafios para a construção de um país mais justo. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lancamento-do-curso-economia-para-
transformacao-social/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 22:50:42
Título: Covaxin: Luis Ricardo Miranda diz à PF que trocou de celular e perdeu 
mensagens
Descrição: O deputado Luis Miranda acredita que a perícia nos aparelhos de 
superiores comprovarão conversas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/covaxin-luis-ricardo-miranda-pf-
perdeu-mensagens/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 20:28:00
Título: Invasão e alteração dos dados de Boulos no SUS pode ter partido de 
dentro do Ministério da Saúde
Descrição: Nome do pai de Boulos no cadastro do SUS foi alterado para \Kid 
Bengala\ e a informação de que recebeu a primeira dose da vacina contra Covid 
foi apagada, outras lideranças de esquerda passaram por situação parecida
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/invasao-e-alteracao-dos-dados-de-boulos-
no-sus-pode-ter-partido-de-dentro-do-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 19:09:23
Título: Os soluços, o intestino preso e o Cabo Tenório – Por Cid Benjamin
Descrição: Eu me lembrei desta historinha, diante da situação criada pelas 
ameaças dos comandantes militares à CPI da Pandemia nos últimos dias. A nota que
redigiram, ameaçando mundos e fundos, foi um tiro n’água
Url :https://revistaforum.com.br/rede/solucos-intestino-preso-cabo-tenorio/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-07-19 16:21:30
Título: A revolução cubana está viva, inclusive entre os jovens
Descrição: Posso afirmar que até hoje não derrubaram a revolução utilizando a 
superioridade militar americana porque a grande maioria dos cubanos apoia 
ativamente a revolução
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-revolucao-cubana-esta-viva-inclusive-
entre-os-jovens/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 15:01:20
Título: “Herdeiro” de Guedes no BTG segue controlando banco envolvido em 
corrupção, diz Reuters
Descrição: Reportagem publicada por agência internacional informa que André 
Esteves, preso por 23 dias num dos escândalos financeiros da Lava Jato, perdeu o
emprego na instituição, mas é quem ainda manda por lá
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/herdeiro-guedes-btg-controlando-
corrupcao-reuters/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 12:39:34
Título: Paulo Coelho compartilha vídeo onde Will Smith apresenta adaptação para 
o cinema de O Alquimista
Descrição: Filme que estreia em 2022 é adaptação para o livro brasileiro mais 
traduzido do mundo, que já vendeu mais de 150 milhões de cópias em 70 idiomas 
diferentes
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/paulo-coelho-will-smith-o-alquimista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 11:52:21
Título: Um hotel LGBT em Cuba
Descrição: Fruto de uma parceria entre o grupo espanhol Axel Hotel e o Grupo de 
Turismo Gaviota, o projeto prevê a revitalização do Hotel Telégrafo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cuba-hotel-lgbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-19 01:11:46
Título: Após comentários racistas, radialistas da Band são afastados em Goiás
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: OGlobo
Data: 2021-07-20 04:38:51
Título: Setor cultural vive batalhas para destravar recursos
Descrição: As críticas de Mario Frias e André Porciuncula ao projeto da Lei 
Paulo Gustavo não parecem ter eco entre quem trabalha no setor. A produtora Inti
Queiroz, especialista em política cultural, lembra que o investimento direto do 
governo federal na Cultura já está previsto na Lei Orçamentária e, portanto, não
seria prejudicado pela aprovação da lei.— A Lei Paulo Gustavo busca destravar os
recursos do Fundo Nacional da Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual e 
aplicá-los via Sistema Nacional da Cultura — diz Inti, em referência ao “SUS da 
Cultura”, previsto na Constituição e cuja regulamentação está sendo discutida na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/setor-cultural-vive-batalhas-para-
destravar-recursos-25117522
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-20 05:00:02
Título: Pegasus: Como 50 mil pessoas podem ter sido alvo de espionagem?
Descrição: Uma investigação, conduzida por 17 veículos de imprensa de dez 
países, revelou que mais de 50 mil números de telefone, incluindo de 
jornalistas, advogados, ativistas e até chefes de Estado, estariam sendo alvo de
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espionagem desde 2016 por meio do sistema Pegasus, um software de vigilância 
comercializado pelo grupo empresarial de Israel NSO. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/pegasus-como-50-mil-pessoas-podem-ter-
sido-alvo-de-espionagem-25117267
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-19 16:41:49
Título: Bolsonaro pode ser afastado por investigação por prevaricação?
Descrição: Inquérito aberto recentemente pela Polícia Federal pode eventualmente
se tornar denúncia contra presidente a ser acatada ou não por deputados. 
Especialistas dizem que esse cenário é possível, mas não provável.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57831256

 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-19 00:00:00
Título: Conheça as suspeitas do caso Covaxin que deixaram Bolsonaro na berlinda
Descrição: As suspeitas de corrupção no contrato bilionário entre Ministério da 
Saúde e Precisa Medicamentos, representante da indiana Bharat Biotech, 
inauguraram uma nova fase da CPI da Covid e devem ocupar boa parte dos trabalhos
da comissão a partir de agosto, na volta do recesso parlamentar.Leia mais 
(07/19/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/conheca-as-suspeitas-do-caso-covaxin-que-deixaram-bolsonaro-
na-berlinda.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-19 00:00:00
Título: OAB libera impulsionamento para advogados em redes sociais, mas 
comerciais seguem vetados
Descrição: A realização de lives com finalidade educativa e o impulsionamento de
conteúdos jurídicos são práticas que em breve poderão ser adotadas por advogadas
e advogados com perfis nas redes sociais, de acordo com as novas regras para 
publicidade aprovadas na última quinta-feira (15) pelo Conselho Pleno da OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil).Leia mais (07/19/2021 - 08h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/oab-libera-impulsionamento-para-advogados-em-redes-sociais-
mas-comerciais-seguem-vetados.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-07-19 17:50:00
Título: Comissão aprova projeto que prevê uso de fundo ambiental para ações de 
extrativismo sustentável
Descrição: O extrativismo sustentável prevê a exploração da natureza com o 
mínimo de impacto ambiental possível
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/787004-comissao-aprova-projeto-que-
preve-uso-de-fundo-ambiental-para-acoes-de-extrativismo-sustentavel/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-20 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 20 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (20), marcada pela proclamação oficial do 
presidente peruano, pelas explosões perto do palácio presidencial em Cabul e 
pela abertura do Salão Aeroespacial Internacional MAKS 2021 em Moscou.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021072017799496-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-20-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-19 11:11:50
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Título: Snowden diz que escândalo envolvendo sistema de espionagem israelense 
Pegasus é 'a história do ano'
Descrição: O mais recente escândalo de espionagem e roubo de dados foi revelado 
em investigações feitas pela ONG Forbidden Stories e pelo grupo de direitos 
humanos Anistia Internacional.
Url :https://br.sputniknews.com/mundo/2021071917796963-snowden-diz-que-
escandalo-envolvendo-sistema-de-espionagem-israelense-pegasus-e-a-historia-do-
ano/
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