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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 16:42:12
Título: #24J: Atos contra Bolsonaro estão confirmados em 114 cidades do Brasil e
exterior, confira
Descrição: No dia 20 de junho, data da última grande manifestação, mais de 750 
mil pessoas foram às ruas em 427 cidades do Brasil e do exterior
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/24j-atos-contra-bolsonaro-estao-
confirmados-em-114-cidades-do-brasil-e-exterior-confira/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-21
Título: "Bolsonaro cometeu claro crime de responsabilidade ao ameaçar eleições",
diz Marcelo Ramos, vice da Câmara
Descrição: Deputado diz que estuda um caminho para abrir o impeachment de Jair 
Bolsonaro. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), 
avalia que as ameaças de Jair Bolsonaro sobre a não realização das eleições de 
2022 são um "claro crime de responsabilidade". Foi o que ele disse em entrevista
aos jornalistas Danielle Brant e Thiago Resende, da Folha de S. Paulo. “Porque o
tipo penal que trata de eleição fala em ameaça. Então ameaçar o processo 
eleitoral já é crime de responsabilidade", disse ele, que busca meios para abrir
o impeachment.
Url : https://www.brasil247.com/poder/bolsonaro-cometeu-claro-crime-de-
responsabilidade-ao-ameacar-eleicoes-diz-marcelo-ramos-vice-da-camara

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-20 20:03:36
Título: “A Amazônia está morrendo” e o Brasil é o principal culpado, diz 
cientista do Inpe
Descrição: Estudo liderado por Luciana Gatti, aponta que Amazônia já emite mais 
carbono do que é capaz de absorver, desmatamento e queimadas em nosso país são 
os principais vetores
Url :https://apublica.org/2021/07/a-amazonia-esta-morrendo-e-o-brasil-e-o-
principal-culpado-diz-cientista-do-inpe/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 20:21:07
Título: Ricardo Salles: PF vê indícios de documentos falsos e “lavagem” de 
produtos florestais
Descrição: Relatório observa “possível grave esquema de conluio entre agentes 
públicos brasileiros e particulares” no Brasil e nos EUA, com o objetivo de 
legalizar madeiras nacionais retidas em portos norte-americanos
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/ricardo-salles-pf-ve-indicios-de-
documentos-falsos-e-lavagem-de-produtos-florestais/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 07:54:27
Título: A mamata veste farda? Quem são os militares com mulher e filhos 
empregados no governo
Descrição: Contratações para cargos de confiança e promoções-relâmpago com 
aumento salarial são rotina para aliados de Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/a-mamata-veste-farda-quem-sao-
os-militares-com-mulher-e-filhos-empregados-no-governo-federal

Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-20
Título: Jeferson Miola: A fraude do general Médici e as polpudas pensões militares 
hereditárias
Descrição: Reportagem do site Metrópoles mostra que pelo menos 400 filhas 
[alegadamente] solteiras de militares recebem pensão vitalícia, mas são sócias 
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de empresas com capital social acima de R$ 1 milhão [aqui] e, portanto, possuem 
renda própria e independência financeira. Neste ano, a União deverá desembolsar 
cerca de R$ 43 milhões para pagar pensão somente a este seleto grupo de 400 
“senhoritas”. Em reportagem de 2 de julho, o Estadão mostrou que 137,9 mil 
filhas de militares recebem pensão vitalícia, sendo que dezenas delas ganham 
acima do teto constitucional de R$ 39,3 mil, algumas inclusive “mais de R$ 100 
mil líquidos, já depois dos descontos”      Url : 
https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/jeferson-miola-a-fraude-do-general-
medici-e-as-polpudas-pensoes-militares-hereditarias.html

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-20
Título: Agora vai: opinião pública, Congresso e os próprios militares apoiam a 
‘PEC Pazuello’
Descrição: Eliane Cantanhêde. O general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil,
telefonou para a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) para manifestar apoio à 
proposta de emenda à Constituição (PEC) que limita, quase impede, a participação
de militares da ativa em cargos civis da administração pública. Apelidada de 
“PEC Pazuello”, ela foi feita para evitar novos Pazuellos, depois que o general 
da ativa Eduardo Pazuello se meteu a ministro da Saúde em plena pandemia, 
arranhando a imagem das Forças Armadas.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/20/agora-vai-opiniao-publica-congresso-
e-os-proprios-militares-apoiam-a-pec-pazuello/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fórum de São Paulo rejeita campanha de comunicação contra Cuba
Descrição: 20 de julho de 2021, 19h47 Havana, 20 de julho (Prensa Latina) O Foro
de São Paulo reafirmou hoje sua solidariedade a Cuba ao rejeitar a campanha de 
comunicação política e o bloqueio dos Estados Unidos ao país caribenho.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463632&SEO=foro-de-sao-paulo-
rechaza-campana-comunicacional-contra-cuba

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-20 13:26:26
Título: Globo diz que Arthur Lira comanda “mensalão” de R$ 11 bilhões na Câmara,
que segura o impeachment de Bolsonaro
Descrição: ,Se está difícil o impeachment de Bolsonaro, então remova Arthur 
Lira, Por que 126 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) não prosperam, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/globo-diz-que-arthur-lira-comanda-
mensalao-de-r-11-bilhoes-na-camara-que-segura-o-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-20
Título: Procuradores ‘lamentam’ recondução de Aras e querem lista tríplice na 
Constituição.
Descrição: A Associação Nacional dos Procuradores da República se manifestou 
nesta terça-feira 20 após o presidente Jair Bolsonaro anunciar, pelas redes 
sociais, que indicou ao Senado a recondução de Augusto Aras ao comando da PGR.
Em nota, a ANPR criticou o fato de Bolsonaro ignorar, como em 2019, a lista 
tríplice de candidatos formada a partir de uma eleição interna. Segundo a 
associação, “o não atendimento da lista enfraquece o anseio pela independência 
do MPF e fragiliza a posição da instituição no exercício de seu papel”.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/procuradores-lamentam-
reconducao-de-aras-e-querem-lista-triplice-na-constituicao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 00:43:57
Título: Evangélicos de todo o país lançam manifesto contra Bolsonaro nesta 
quinta
Descrição: \Nossa fé não combina com um governo que, como disse Jesus, se 
assemelha a face do mal\, diz a  Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/evangelicos-de-todo-o-pais-lancam-
manifesto-contra-bolsonaro-nesta-quinta/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 18:51:57
Título: “Ele vai contra o ensinamento de Cristo”, diz padre ameaçado sobre 
Bolsonaro
Descrição: Lino Allegri, sacerdote da Paróquia da Paz, em Fortaleza (CE), que 
passou a ser atacado por seguidores do presidente, deu entrevista à agência 
italiana ANSA e falou sobre as intimidações que vem sofrendo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/contra-ensinamento-cristo-padre-
bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 12:43:00
Título: Artigo | Mourão em Angola: entre compromissos de Estado e defesa da 
Igreja Universal
Descrição: Uma das pautas levadas pelo vice-presidente Mourão foi o turbulento 
caso da Igreja Universal em Ângola
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/artigo-mourao-em-angola-entre-
compromissos-de-estado-e-defesa-da-igreja-universal

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 21:48:05
Título: Presidente de Angola frustra Mourão e Universal e se recusa a receber 
deputados brasileiros
Descrição: Vice-presidente foi ao país africano para tentar melhorar a situação 
da igreja de Edir Macedo, expulsa do país, e teve pedido rejeitado pelo 
mandatário angolano
Url :https://revistaforum.com.br/global/presidente-de-angola-frustra-mourao-e-
universal-e-se-recusa-a-receber-deputados-brasileiros/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 12:46:10
Título: Fortaleza: Pe. Lino Allegri tem rede de apoio após ser alvo de 
hostilização de bolsonaristas
Descrição: Os fatos aconteceram na Paróquia da Paz, no bairro Aldeota em 
Fortaleza.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/fortaleza-pe-lino-allegri-tem-
rede-de-apoio-apos-ser-alvo-de-hostilizacao-de-bolsonaristas

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-07-20
Título: Rogério Carvalho: “Ministro, as crianças não estão na sala de aula 
porque o governo recusou 200 mi de vacinas”
Descrição: O senador Rogério Carvalho foi às redes sociais nesta terça (20) 
responder ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, que falou a favor da volta às
aulas presenciais mesmo em meio à pandemia de Covid-19.
Segundo o ministro, “haverá impactos negativos nesta e nas próximas gerações”. 
Ainda segundo Ribeiro, há risco de perda de aprendizagem e abandono escolar.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/rogerio-carvalho-
ministro-as-criancas-nao-estao-na-sala-de-aula-porque-o-governo-recusou-200-mi-
de-vacinas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 19:58:21
Título: Proteção do Monumento à Reforma Agrária no Paraná ainda segue indefinida
Descrição: Poder público perde prazo e não se manifesta sobre a manutenção da 
obra em terreno particular
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/protecao-do-monumento-a-reforma-
agraria-no-parana-ainda-segue-indefinida

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 11:01:31
Título: CPI da Covid analisa quase 2.000 documentos, saiba quais têm maior 
potencial explosivo
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Descrição: Navegue pelos materiais sobre os quais os senadores estarão 
debruçados pelas próximas duas semanas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/cpi-da-covid-analisa-quase-2-
000-documentos-saiba-quais-tem-maior-potencial-explosivo

Fonte: Vatican News - Português
Título: Iêmen: milhões de pessoas passam fome por causa da guerra
Descrição: Guerra e Covid são as causas da pobreza no Iêmen que vive a crise 
humanitária mais grave do mundo. A organização Ação contra a Fome denunciou a 
situação de milhões de civis. O país, que está em guerra há anos, encontra-se à 
beira da carestia total
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-07/iemen-fome-guerra-ong-
povo.html

Fonte: Poder360
Título: Brasil deixou de fabricar 120 mil carros no 1º semestre por falta de 
chips
Descrição: Semicondutores são centrais em produtos tecnológicos, fortalecimento 
do setor requer investimentos
Url :https://www.poder360.com.br/economia/brasil-deixou-de-fabricar-120-mil-
carros-no-1o-semestre-por-falta-de-chips/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 17:19:53
Título: Superexploração e impostos zerados: quem é Jeff Bezos, o bilionário que 
foi passear no espaço
Descrição: Com fama de empreendedor genial, o homem mais rico do mundo mandou R$
5 bilhões para o espaço em plena pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/superexploracao-e-impostos-
zerados-quem-e-jeff-bezos-o-bilionario-que-foi-passear-no-espaco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 15:25:22
Título: PE: doenças transmitidas pelo mosquito da dengue crescem em meio à 
pandemia da covid-19
Descrição: Casos de chikungunya cresceram 352,6% em relação a 2020, Especialista
aponta que desigualdade social impacta diretamente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/pe-doencas-transmitidas-pelo-
mosquito-da-dengue-crescem-em-meio-a-pandemia-da-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 14:56:10
Título: Vacinação no RJ: Duque de Caxias suspende a aplicação da primeira dose 
por falta de estoque
Descrição: Cidade da Baixada foi uma das que aderiu à redução do intervalo entre
doses da AstraZeneca após governo do RJ autorizar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/vacinacao-no-rj-duque-de-caxias-
suspende-a-aplicacao-da-primeira-dose-por-falta-de-estoque
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 14:36:06
Título: Artigo | Mais pobre e mais brutal: Leste Metropolitano do RJ lidera 
violência policial
Descrição: Cinco municípios mais pobres da região, concentraram 70% dos 
tiroteios em ações e operações policiais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/artigo-mais-pobre-e-mais-brutal-
leste-metropolitano-do-rj-lidera-violencia-policial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 13:44:15
Título: Ataques à comunidade LGBT cresceram no país, mas RS não registrou 
ocorrências
Descrição: No RS, até poucos meses atrás, as ocorrências não eram computadas de 
forma sistematizada, diz delegada
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/ataques-a-comunidade-lgbt-
cresceram-no-pais-mas-rs-nao-registrou-ocorrencias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 11:23:27
Título: Em série de Oliver Stone e Danny Glover, cubanos contam como é viver sob
embargo 
Descrição: Carimbado por ícones do cinema americano, o documentário mostra que o
bloqueio pode ser tão nefasto como uma guerra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/em-serie-de-oliver-stone-e-
danny-glover-cubanos-contam-como-e-viver-sob-embargo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 08:58:56
Título: Uniesp Guarulhos demite professores grevistas que reivindicavam salários
atrasados
Descrição: Um ato solene em apoio à luta dos professores foi marcado para esta 
terça-feira (20), às 18h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/uniesp-guarulhos-demite-
professores-grevistas-que-reivindicavam-salarios-atrasados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-20 08:39:56
Título: Imazon: Amazônia registrou desmatamento 51% maior nos últimos 11 meses 
Descrição: Levantamento mostra que devastação na área é a mais alta das últimas 
décadas e chegou a 8.381km2 na última temporada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/imazon-amazonia-registrou-
desmatamento-51-maior-nos-ultimos-11-meses
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-20 17:31:13
Título: Lula: ‘Pare de ser estúpido, Bolsonaro, o povo tem fome’
Descrição: O ex-presidente Lula foi entrevistado na manhã desta terça-feira 
(20/7) pela rádio Jovem Pan, de Sergipe. Os tópicos da conversa com os 
comunicadores do Nordeste 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/lula-pare-de-ser-estupido-
bolsonaro-o-povo-tem-fome/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-20 16:45:39
Título: Requião lança a chapa ‘Sempre MDB’ e vai fiscalizar possíveis traidores 
no partido
Descrição: Faltam 10 dias para Requião deixar o MDB, se perder a convenção O PSB
e o PDT contam regressivamente os dias de olho na filiação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/requiao-lanca-a-chapa-sempre-mdb-e-
vai-fiscalizar-possiveis-traidores-no-partido/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-20 10:45:11
Título: Paulo Guedes é corresponsável pelo genocídio no Brasil, diz CPI da 
Pandemia
Descrição: O ministro Paulo Guedes e o ainda presidente Jair Bolsonaro, ao se 
despedirem, confirmam entre si: &#8216,a gente se vê em Haia&#8217,. A 
referência é 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/paulo-guedes-e-corresponsavel-pelo-
genocidio-no-brasil-diz-cpi-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 09:23:02
Título: Vice da Câmara ameaça com impeachment e Bolsonaro se blinda com o PP na 
Casa Civil
Descrição: As ameaças de Marcelo Ramos (PL-AM) de colocar iniciar os trâmites de
um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro acendeu alerta no Planalto. 
Revoltado com Bolsonaro após ser acusado de criar o dispositivo para turbinar o 
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fundão, Ramos tenta usar os poderes da vice-presidência da Câmara para revidar o
presidente. Na tentativa de se blindar, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/vice-da-camara-ameaca-com-impeachment-e-
bolsonaro-se-blinda-com-o-pp-na-casa-civil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 01:27:00
Título: Vice da CPI, Randolfe recebe condecoração do governo da França
Descrição: \É muito mais do que eu mereço\, disse o senador sobre a comenda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vice-da-cpi-randolfe-condecoracao-
franca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 23:15:51
Título: “Que não se iguale a Maia no papel de bravateiro”, diz Glauber Braga 
sobre apoio de Marcelo Ramos ao impeachment
Descrição: Vice-presidente da Câmara pediu acesso aos pedidos de impeachment 
contra Bolsonaro e afirmou que estuda aval para abrir um deles, líder do PT diz 
que posição de Ramos \vai contagiar outras lideranças\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/que-nao-se-iguale-a-maia-no-papel-de-
bravateiro-diz-glauber-braga-sobre-apoio-de-marcelo-ramos-ao-impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 22:43:29
Título: Covaxin: Documentos apresentados pela Precisa possuem indícios de 
falsificação
Descrição: Reportagem da CBN, expõe possíveis irregularidades, material foi 
recebido pela CPI do Genocídio  através do Ministério da Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/politica/covaxin-precisa-indicios-de-
falsificacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 22:15:04
Título: Após ter dados adulterados no cadastro do SUS, Manuela D´Ávila vai à 
Justiça
Descrição: Ela aparece como “morta” no documento: “Espero que seja 
responsabilizada a pessoa que praticou o crime de adulteração. Para tanto, 
estamos estudando medidas cabíveis”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-ter-dados-adulterados-no-cadastro-
do-sus-manuela-davila-vai-a-justica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 19:49:45
Título: “Mensalinho” no Ministério da Saúde, se confirmado, configura lavagem de
dinheiro, diz instituto
Descrição: O novo foco da CPI é a denúncia de que Ricardo Barros implantou um 
esquema que renderia R$ 296 mil mensais, oriundos de propina, a ele e outros 
nomes do governo, entenda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mensalinho-no-ministerio-da-saude-se-
confirmado-configura-lavagem-de-dinheiro-diz-instituto/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 18:56:01
Título: Ex-ministro Juca Ferreira fala sobre o desmonte da Cultura na era 
Bolsonaro-Frias
Descrição: Ministro que anda armado, racismo contra historiador, censura a 
projetos, uso político da Lei Rouanet: o descalabro da Cultura na gestão Mario 
Frias. E mais: Aécio Neves ressuscita com apoio de Bolsonaro. Com Cynara Menezes
e Lucas Rocha. Convidados: Juca Ferreira e Lucas Rohan. #RevistaFórum #TVFórum 
Apoie o jornalismo da Revista Fórum!Assine aqui: 
https://revistaforum.com.br/apoieDOE COM [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ex-ministro-juca-ferreira-fala-sobre-o-
desmonte-da-cultura-na-era-bolsonaro-frias/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 17:11:39
Título: Povo defende Cuba nas ruas, Castillo declarado presidente no Peru, 
esquerda vence primárias no Chile
Descrição: Depois de protestos não alinhados com o governo ganharem atenção 
internacional em Cuba, o povo foi às ruas respaldar o regime. No Peru, Pedro 
Castillo é finalmente proclamado presidente, enquanto no Chile a direita 
tradicional é derrotada nas primárias presidenciais. Para falar de estes e 
outros assuntos, o Fórum América Latina recebe Fabiano Leitão, o [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/povo-defende-cuba-nas-ruas-castillo-
declarado-presidente-no-peru-esquerda-vence-primarias-no-chile/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 14:11:28
Título: Chanceler omitiu à CPI reuniões paralelas de Ernesto Araújo e Filipe 
Martins em Israel
Descrição: Comitiva foi ao Estado Judeu com a “missão” de conhecer um spray 
nasal supostamente eficaz contra a Covid-19, mas há suspeitas de que delegação 
tratou de outros assuntos, de caráter secreto
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/chanceler-omitiu-reunioes-israel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 13:57:00
Título: Lula diz que semipresidencialismo é golpe
Descrição: “Semipresidencialismo é outro golpe pra tentar evitar que nós 
possamos ganhar as eleições”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-semipresidencialismo-e-
golpe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 13:33:08
Título: Deputado bolsonarista é condenado por ataques machistas à jornalista 
Patrícia Campos Mello
Descrição: Juiz considerou que André Fernandes agiu “polemizando de maneira 
vulgar sua capacidade profissional e ainda o fato de ser mulher”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-bolsonarista-e-condenado-por-
ataques-machistas-a-jornalista-patricia-campos-mello/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 11:34:31
Título: Nos bastidores, Eduardo Cunha ajuda Bolsonaro na articulação do voto 
impresso
Descrição: O debate no Congresso deve ser retomado no dia 5 agosto, proposta 
tinha apoio da maioria dos parlamentares, mas 11 partidos se uniram contra e 
ganharam um ministro do STF como aliado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-cunha-voto-impresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 11:14:09
Título: Luis Ricardo Miranda diz à PF que perdeu a própria memória e a do 
celular
Descrição: Servidor do ministério da Saúde, irmão do deputado Luis Miranda, 
disse em depoimento não lembrar se mostrou invoice a Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/luis-ricardo-miranda-diz-a-pf-que-
perdeu-a-propria-memoria-e-a-do-celular/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 10:28:29
Título: Igreja Universal orientou pastores a pedirem auxílio emergencial, dizem 
religiosos
Descrição: Instituição afirma que está investigando, ex-pastor respondeu: “estão
vendo que vai dar rolo e atribuíram a culpa aos pastores\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/igreja-universal-pastores-auxilio-
emergencial/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 09:20:23
Título: Neoliberalismo de Guedes se aliou ao negacionismo de Bolsonaro para 
promover genocídio na pandemia
Descrição: Muito além da concentração de renda entre os mais ricos, Paulo Guedes
levou ao governo Jair Bolsonaro o plano de extermínio das camadas mais pobres, 
que circula e é debatido em círculos fechados do neoliberalismo. Guedes foi o 
aval dado pelo sistema financeiro internacional para Bolsonaro levar o fascismo 
ao poder no Brasil. E, agora, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/neoliberalismo-de-guedes-se-aliou-ao-
negacionismo-de-bolsonaro-para-promover-genocidio-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-20 00:25:45
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: OGlobo
Data: 2021-07-21 06:00:56
Título: Pressão da Casa Branca expõe flanco do Facebook aberto à desinformação
Descrição: SÃO FRANCISCO — No início da pandemia, um grupo de cientistas de 
dados do Facebook se reuniu com executivos para pedir recursos que ajudassem a 
entender melhor como a desinformação sobre Covid-19 se espalhava na rede social.
Sem informar o motivo, os executivos rejeitaram o pedido. Mas agora, mais de um 
ano depois, a plataforma é pressionada pela Casa Branca, que a acusa de reter 
informações importantes.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/pressao-da-casa-branca-expoe-flanco-do-
facebook-aberto-desinformacao-25119149
 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-20 21:43:26
Título: Temperatura para impeachment de Bolsonaro 'vai esquentando', diz vice-
presidente da Câmara
Descrição: Em entrevista à BBC News Brasil, o deputado Marcelo Ramos diz que 
analisará juridicamente e politicamente a possibilidade de abrir processo contra
presidente para o caso de assumir interinamente o comando da Casa.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57910395
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-20 23:06:13
Título: Brasil registra 27,5 mil casos e 1,4 mil mortes por covid-19 em 24h
Descrição: Confira os dados atualizados sobre a pandemia no país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51713943
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-20 00:00:00
Título: Semipresidencialismo é velho golpe
Descrição: O tucanato, responsável pelo envenenamento do regime presidencialista
brasileiro ao patrocinar o instituto da reeleição, voltou a namorar com o 
parlamentarismo. Chamam-no de semipresidencialismo por uma questão de pudor.Leia
mais (07/20/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/07/semipresidencialismo-e-velho-golpe.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-20 00:00:00
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Título: Ato contra Bolsonaro em SP pode acabar mais cedo para evitar depredações
Descrição: Organizadores do ato em São Paulo contra o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), marcado para sábado (24), discutem diminuir o tempo de fala de 
lideranças políticas para iniciar o deslocamento rumo ao centro da capital por 
volta das 16h30, mais cedo que o habitual.Leia mais (07/20/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/ato-contra-bolsonaro-em-sp-pode-acabar-mais-
cedo-para-evitar-depredacoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-20 00:00:00
Título: Macron concede comenda Légion d'honneur, mais alta distinção da França, 
a Randolfe Rodrigues
Descrição: O presidente da França, Emannuel Macron, concedeu a comenda Légion d?
honneur, a mais alta distinção da França e uma das condecorações mais famosas do
mundo?, ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).Leia mais (07/20/2021 - 21h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/macron-concede-comenda-legion-dhonneur-mais-
alta-distincao-da-franca-a-randolfe-rodrigues.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-20 00:00:00
Título: Financial Times pergunta o que Lula quer fazer, se eleito
Descrição: Na home page do Financial Times, \Lula mantém mistério sobre 
políticas no caminho de volta no Brasil\. Com foto do ex-presidente em \discurso
brincalhão no sindicato dos metalúrgicos\, em março, diz que pesquisas \sugerem 
que derrotaria facilmente Jair Bolsonaro\.Leia mais (07/20/2021 - 13h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/nelsondesa/2021/07/ft-se-pergunta-o-que-lula-quer-fazer-se-for-
eleito.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-20 00:00:00
Título: Emails desmontam versão à CPI e mostram atuação de secretário de Guedes 
em MP que atrasou compra da Pfizer
Descrição: Emails entregues à CPI da Covid no Senado mostram que o secretário-
executivo-adjunto do Ministério da Economia, Miguel Ragone de Mattos, acompanhou
as discussões das minutas da MP (medida provisória) das vacinas. À comissão, 
porém, Mattos afirmou que a pasta tratou do assunto na fase de sanção.Leia mais 
(07/20/2021 - 12h52)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/emails-desmontam-versao-a-cpi-e-mostram-atuacao-de-
secretario-de-guedes-em-mp-que-atrasou-compra-da-pfizer.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-07-20 23:22:00
Título: Deputados aprovaram critérios para concessão do BPC a pessoas de baixa 
renda
Descrição: Medida provisória, que já virou lei, definiu novos parâmetros para 
avaliar a vulnerabilidade do beneficiário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/787121-deputados-aprovaram-criterios-
para-concessao-do-bpc-a-pessoas-de-baixa-renda/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-21 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 21 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (21), marcada pela detenção de aliado de Trump por
acusações de lobying, pela violenta inundação na China e pela nomeação do premiê
interino do Haiti.
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Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021072117804514-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-21-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-20 15:01:06
Título: Pegasus: celular de Macron estaria na lista de supostamente espionados 
pelo Marrocos, diz mídia
Descrição: Aparelho celular do presidente francês Emmanuel Macron teria sido um 
dos alvo de vigilância pelo governo marroquino usando o spyware Pegasus em 2019.
Segundo mídia francesa, pelo menos 50 mil pessoas de todo o mundo estão entre as
vítimas.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021072017802608-pegasus-celular-de-
macron-estaria-na-lista-de-supostamente-espionados-pelo-marrocos-diz-midia/
 

https://br.sputniknews.com/europa/2021072017802608-pegasus-celular-de-macron-estaria-na-lista-de-supostamente-espionados-pelo-marrocos-diz-midia/
https://br.sputniknews.com/europa/2021072017802608-pegasus-celular-de-macron-estaria-na-lista-de-supostamente-espionados-pelo-marrocos-diz-midia/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021072117804514-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-21-de-julho/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021072117804514-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-21-de-julho/

