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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-21 00:00:00
Título: Centrais sindicais e partidos convocam para protestos contra Bolsonaro 
neste sábado
Descrição: Centrais sindicais e partidos convocaram a população para aderir aos 
protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) marcados para este 
sábado (24).
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/centrais-sindicais-e-partidos-convocam-para-
protestos-contra-bolsonaro-neste-sabado.shtml

Fonte: CUT
Data: 2021-07-21
Título: Mais de 200 atos “Fora Bolsonaro” foram confirmados no Brasil e mundo neste #24J
Descrição: Estão confirmados atos pelo impeachment de Bolsonaro em 23 capitais, 
no Distrito Federal e em várias cidades do intrerior, além de países como 
Alemanha, Estados Unidos, Portugal e Canadá.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mais-de-200-atos-fora-bolsonaro-foram-
confirmados-no-brasil-e-exerior-neste-saba-e5ac

Fonte: Poder360
Título: CPI da Covid: Saúde quis convencer médicos a usarem remédios sem 
eficácia
Descrição: Omar Aziz acusa grupo que foi a Manaus a serviço do ministério de 
usar cidade \como cobaia\
Url :https://www.poder360.com.br/cpi-da-covid/cpi-da-covid-saude-quis-convencer-
medicos-a-usarem-remedios-sem-eficacia/

Fonte: Via Campesina
Título: NÃO EM NOSSOS NOMES! DE NOVO NÃO!
Descrição: A Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU 2021 foi sequestrada por 
interesses corporativos e visa estabelecer as bases para uma tomada do 
agronegócio na agricultura nas próximas décadas. A Via Campesina rejeita e 
também pede um boicote total a esta Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU. 
Estamos em nossas comunidades, trabalhando em nossos territórios, mas não vamos 
ficar calados e deixar que as Corporações definam nossos sistemas alimentares.
Uniremos forças com a sociedade civil e os movimentos sociais de todo o mundo 
para organizar uma Contra Cúpula nos dias 25, 26 e 27 de Julho de 2021.
Na contra-cúpula, nós - os povos organizados, camponeses, pescadores, indígenas,
pecuaristas, trabalhadores agrícolas assalariados, sem-terra, mulheres, jovens e
pessoas de todas as diversidades - reafirmaremos nossas soluções históricas que 
temos construído com base nos princípios da soberania alimentar. A Soberania 
Alimentar por meio de métodos de produção agroecológicos camponeses oferece o 
caminho para um sistema alimentar radicalmente diferente que pode trazer justiça
social e combater a fome.
Url : https://viacampesina.org/en/this-july-lets-mobilize-to-demand-and-build-
foodsystems4people-la-via-campesina/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-22 06:46:10
Título: Brasil tem 1 órfão por covid a cada 5 minutos: 'Pensamos que crianças 
não são afetadas, mas é o oposto'
Descrição: Susan Hillis, pesquisadora de doenças infecciosas do Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, é líder do estudo que mostrou que há 
1,5 milhão de órfãos da pandemia pelo mundo, e que o Brasil é o segundo país 
mais afetado pelo problema. \Se você parar agora e contar até 12, é o tempo que 
basta para haver um novo órfão por covid-19 no mundo.\
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57923377
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-21 10:23:58
Título: Exército atuou diretamente na vacinação secreta contra COVID-19 de 130 
agentes da Abin, segundo MPF
Descrição: De acordo com um inquérito instalado pelo Ministério Público Federal 
(MPF), uma lista com 130 nomes de agentes da Abin foi encaminhada ao Exército, 
que possibilitou aos servidores \furarem fila\ no Programa Nacional de 
Imunização (PNI).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021072117805631-exercito-atuou-
diretamente-na-vacinacao-secreta-contra-covid-19-de-130-agentes-da-abin-segundo-
mpf/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 18:40:57
Título: Em nova fala homofóbica, Bolsonaro diz que ivermectina “mata bichas”
Descrição: Comentário preconceituoso foi feito pelo presidente em entrevista a 
emissora de rádio. Ele já foi condenado no TJ/RJ por afirmações semelhantes, 
dadas num programa de TV em 2011, e impedido de recorrer ao STJ
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fala-homofobica-bolsonaro-mata-bichas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 00:39:06
Título: YouTube derruba 14 lives de Bolsonaro por disseminação de informações 
falsas
Descrição: Em nota, a rede social destacou que Bolsonaro fez afirmações 
infundadas sobre cloroquina e atacou o uso de máscaras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/youtube-lives-bolsonaro-informacoes-
falsas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-21 12:21:01
Título: Atuação contra Pfizer, reunião com lobista e imunidade de rebanho podem 
levar Guedes à CPI
Descrição: Ministro da Economia negociou linha de crédito para vacina privada e 
colocou restrições em compra de imunizantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/21/atuacao-contra-pfizer-reuniao-
com-lobista-e-imunidade-de-rebanho-podem-levar-guedes-a-cpi

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 00:15:25
Título: Recorde: desaprovação do governo Bolsonaro chega a 62%, diz pesquisa
Descrição: Levantamento PoderData aponta ainda que 56% consideram o trabalho de 
Bolsonaro como ruim ou péssimo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/recorde-desaprovacao-do-governo-
bolsonaro-chega-a-62-diz-pesquisa/ 

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-21
Título: Corrupção, lavagem e obstrução: conheça os inquéritos contra Ciro 
Nogueira, que deve assumir a Casa Civil
Descrição: Em dois dos três inquéritos em que ele é investigado, já houve a 
apresentação de denúncia pelo Ministério Público Federal, as quais não foram, 
até o momento, aceitas pela Corte. No Inquérito 4.407, Nogueira é acusado pelo 
MPF de receber 7,3 milhões de reais em vantagens indevidas da Odebrecht. Os 
procuradores atribuem ao senador a prática dos crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/corrupcao-lavagem-e-obstrucao-
conheca-os-inqueritos-contra-ciro-nogueira/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-22
Título: General Braga Netto avisou Arthur Lira que não haverá eleições em 2022 
se não houver voto impresso
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Descrição: Jair Bolsonaro não está isolado em seu projeto de implantar uma 
ditadura no Brasil. Ele conta com o apoio do general Braga Netto, seu ministro 
da Defesa e homem de confiança. É o que revelam as jornalistas Andreza Matais e 
Vera Rosa, em reportagem publicada no Estado de S. Paulo. "No último dia 8, uma 
quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), recebeu um
duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, por meio de um importante
interlocutor político. O general pediu para comunicar, a quem interessasse, que 
não haveria eleições em 2022, se não houvesse voto impresso e auditável. Ao dar 
o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica", apontam.
Url : https://www.brasil247.com/poder/general-braga-netto-avisou-arthur-lira-
que-nao-havera-eleicoes-em-2022-se-nao-houver-voto-impresso

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 21:55:00
Título: Flávio Dino quer dar auxílio a órfãos da Covid-19 até a maioridade
Descrição: Governador do Maranhão encaminhou projeto de lei à Assembleia 
Legislativa, benefício é no valor de R$ 500 mensais para crianças e adolescentes
que perderam mãe e pai na pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/flavio-dino-quer-dar-auxilio-a-
orfaos-da-covid-19-ate-a-maioridade/

Fonte: Vatican News - Português
Título: REDA Brasil: a Rede Ecumênica da Água será lançada oficialmente hoje
Descrição: A iniciativa, com fundação marcada para a noite desta quinta-feira 
(22), pretende articular diversas organizações com o propósito de 
conscientização sobre o ciclo de vida das águas. O tema da noite de lançamento 
será \Água: dom de Deus, direito humano e das criaturas, bem comum\ e começa às 
19h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube do 
NEIR, o Núcleo Ecumênico e Inter-religioso da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR).
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-07/rede-ecumenica-agua-reda-
brasil-lancamento-oficial-22-julho-21.html

Fonte: De Olho nos Ruralistas
Data: 2021-07-21
Título: Ratinho, o fazendeiro (II) — Paranacre se apossou de terras “com os 
índios junto”
Descrição: As duas fazendas que o empresário e apresentador de televisão Carlos 
Roberto Massa, conhecido como Ratinho, possui em Tarauacá (AC), a pouco mais de 
400 quilômetros de Rio Branco, foram adquiridas junto à Companhia Paranaense de 
Colonização Agropecuária e Industrial do Acre (Paranacre). Fontes ouvidas por De
Olho nos Ruralistas contam que elas são fruto de um processo de grilagem e 
exploração de mão de obra.
As propriedades rurais são parte de um verdadeiro império do agro. Elas somam 
juntas 175,3 mil hectares — duas vezes a área da Madeira, região autônoma de 
Portugal — e ficam às margens da BR-364, numa área de notória tensão indígena e 
de disputas com posseiros, que remontam aos tempos da ditadura iniciada em 1964.
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2021/07/21/ratinho-o-fazendeiro-ii-
paranacre-se-apossou-de-terras-com-os-indios-junto/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 19:59:47
Título: TCU vai investigar voos da FAB no governo Bolsonaro
Descrição: Tribunal acatou pedido do deputado Gustavo Fruet (PDT), que não 
recebeu respostas satisfatórias do Ministério da Defesa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tcu-voos-da-fab-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-21 15:12:24
Título: “Hostilização a padre é uma interpretação bem diferente do evangelho”, 
diz religioso
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Descrição: Pe. Ermanno Allegri é irmão de padre Lino, que vem sofrendo 
hostilização na igreja onde atua por parte de bolsonaristas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/21/hostilizacao-a-padre-e-uma-
interpretacao-bem-diferente-do-evangelho-diz-religioso

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 13:46:00
Título: Mourão: De general casca-grossa a pau-mandado da Universal
Descrição: Uma vergonha! Já não se fazem milicos como antigamente. O vice-
presidente quatro estrelas, de boné camuflado atochado na cabeça e Ray-Ban 
espelhado, vai a Angola defender o patrimônio de Edir Macedo – Por Henrique 
Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/general-casca-grossa-pau-mandado/

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-21
Título: Troca de Ramos por líder do centrão é “decepção total”, afirmam 
militares do governo
Descrição: Bela Megale. Decepção total. É assim que militares do governo 
descreveram à coluna o sentimento que impera nesta quarta-feira, 21, desde que 
veio à tona a informação de que o presidente Bolsonaro decidiu substituir o 
general Luiz Eduardo Ramos pelo senador e ícone do centrão, Ciro Nogueira (PP-
PI), no comando da Casa Civil.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/21/troca-de-ramos-por-lider-do-centrao-
e-decepcao-total-afirmam-militares-do-governo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 15:07:31
Título: Precisa recebeu R$ 9,5 milhões e não entregou Covaxin a clínicas 
privadas
Descrição: Pivô do escândalo investigado pela CPI e pelo Ministério Público, a 
Precisa fechou contrato para venda de 20 milhões de doses da Covaxin com o 
governo Bolsonaro. Às empresas, valor da dose foi de US$ 32, o dobro do que foi 
oferecido ao governo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/precisa-recebeu-r-95-milhoes-e-nao-
entregou-covaxin-a-clinicas-privadas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-21 12:46:36
Título: Requião anuncia candidatura ao governo do Paraná e tenta resgatar MDB do
bolsonarismo
Descrição: Ex-senador tenta reassumir controle do MDB no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/21/requiao-anuncia-candidatura-ao-
governo-do-parana-e-tenta-resgatar-mdb-do-bolsonarismo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-21 20:07:56
Título: A mão nada invisível dos EUA deve se manter sobre Cuba com Biden
Descrição: Embargo ainda castiga a ilha no contexto da pandemia. Biden deve 
manter ambição política de Trump de mudar o regime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/21/a-mao-nada-invisivel-dos-eua-
deve-se-manter-sobre-cuba-com-biden

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-21 10:11:13
Título: Artigo | Pegasus: Espionagem cibernética, NSO e o governo israelense
Descrição: Pegasus é um spyware projetado para infectar celulares e dispositivos
que usam Android e IOS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/21/artigo-pegasus-espionagem-
cibernetica-nso-e-o-governo-israelense

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-21 16:59:35
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Título: Mesmo com crise na saúde, pauta antiaborto avança de maneira acelerada 
no Congresso
Descrição: Aliança entre parlamentares e membros ultraconservadores do Executivo
garantem aumento das proposições antidireitos reprodutivos
Url :https://apublica.org/2021/07/mesmo-com-crise-na-saude-pauta-antiaborto-
avanca-de-maneira-acelerada-no-congresso/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-21 15:23:49
Título: Pessoas não binárias na Argentina já podem ter documento com identidade 
de gênero reconhecida
Descrição: Lugar onde figura \F\ ou \M\ na categoria de sexo no documento será 
substituída por um \X\ para pessoas não binárias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/21/pessoas-nao-binarias-na-
argentina-ja-podem-ter-documento-com-identidade-de-genero-reconhecida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-21 12:57:50
Título: Colômbia celebra 211 anos de independência com protestos em todo o país
Descrição: Comitê Nacional de Paralisação realiza nova convocatória de atos e 
apresenta dez projetos de lei populares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/21/colombia-celebra-211-anos-de-
independencia-com-protestos-em-todo-o-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-21 10:35:20
Título: Jurista Soraia Mendes se lança candidata ao STF em contraposição a André
Mendonça
Descrição: A candidatura deve ser lançada oficialmente na próxima semana. Em 
carta, Mendes se apresenta como uma “anticandidata”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/21/jurista-soraia-mendes-se-lanca-
candidata-ao-stf-em-contraposicao-a-andre-mendonca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-21 08:10:35
Título: Cuba: conheça as figuras de oposição que promoveram as manifestações 
Descrição: Governo anunciou novas medidas para atender demandas, enquanto 
aumenta campanha internacional por intervenção militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/21/cuba-conheca-as-figuras-de-
oposicao-que-promoveram-as-manifestacoes
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-22 01:03:01
Título: General Ramos se diz ‘em choque’ após ser ‘atropelado’ pelo capitão 
Bolsonaro
Descrição: O general da reserva Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil, 
disse que foi surpreendido com sua demissão anunciada nesta quarta-feira (21/7),
via imprensa, pelo presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/general-ramos-se-diz-em-choque-
apos-ser-atropelado-pelo-capitao-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-21 12:45:24
Título: Paraná Pesquisas: 75,9% admitem votar em ‘candidato gay’ nas eleições 
presidenciais de 2022
Descrição: A Paraná Pesquisas afirma nesta quarta-feira (21/7) que a questão de 
gênero não será importante nas eleições presidenciais de 2022. Segundo o 
instituto, 75,9% dos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/parana-pesquisas-759-admitem-votar-
em-candidato-gay-nas-eleicoes-presidenciais-de-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 01:53:39
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Título: Alerta nos EUA: Flórida registra aumento de 350% nos casos novos de 
Covid em um mês
Descrição: Segundo médicos locais, a explosão de novos casos da doença tem 
relação com a variante Delta e atingem, em sua grande maioria, a população ainda
não vacinada
Url :https://revistaforum.com.br/global/alerta-nos-eua-florida-registra-aumento-
de-350-nos-casos-novos-de-covid-em-um-mes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 01:08:01
Título: Capitã Cloroquina combinou perguntas com senadores bolsonaristas da CPI,
assista
Descrição: O The Intercept teve acesso à gravação de um treinamento que Mayra 
Pinheiro fez antes de prestar depoimento, ela pede questões para repassar a 
aliados do governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/capita-cloroquina-combinou-perguntas-
cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 23:50:28
Título: Roberto Jefferson terá de indenizar Alexandre de Moraes por chamá-lo de 
“Xandão do PCC”
Descrição: O ex-deputado também acusou o ministro de praticar advocacia 
administrativa, em benefício de clientes de sua esposa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/roberto-jefferson-tera-de-indenizar-
alexandre-de-moraes-por-chama-lo-de-xandao-do-pcc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 23:12:40
Título: Novo superintendente do IPHAN-CE se diz monarquista
Descrição: Apesar de monarquista, Cândido Henrique ocupa um cargo de uma 
autarquia do governo federal de uma república federativa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/novo-superintendente-do-iphan-ce-se-diz-
monarquista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 22:59:48
Título: Negacionista, Eric Clapton diz que não faz show em locais que exigem 
vacina
Descrição: O roqueiro já fez inúmeras declarações contrárias às medidas de 
proteção contra Covid, chegando, inclusive, a escrever uma canção para criticar 
o lockdown
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/negacionista-eric-clapton-
diz-que-nao-faz-show-em-locais-que-exigem-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 22:58:53
Título: Alterações no Imposto de Renda e a Reforma Tributária
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil irá abordar as mudanças no 
Imposto de Renda em debate na Câmara dos Deputados e o que se pode prever ou 
propor no campo de uma reforma tributária completa, justa e solidária. 
Participam do programa que terá mediação de Elen Coutinho, diretora da Fundação 
Perseu Abramo, Eduardo Fagnani e Fabiana [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/alteracoes-no-imposto-de-renda-e-a-
reforma-tributaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 20:50:50
Título: Cármen Lúcia nega pedido de Haddad para obrigar Lira a analisar 
impeachment
Descrição: Ministra do STF avalia que presidente da Câmara não é omisso em 
deixar engavetados mais de 120 pedidos de impeachment contra o titular do 
Planalto
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/carmen-lucia-nega-pedido-de-haddad-
para-obrigar-lira-a-analisar-impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 20:28:27
Título: Emicida: “Foi só depois que o Lula abriu a boca que o Bolsonaro usou 
máscara”, veja vídeo
Descrição: O rapper disse, ainda, que o medo que o ex-presidente coloca “nessas 
figuras medíocres e circunstanciais é significativo e o Brasil precisa se 
inspirar nessa luz pra varrer todas essas entidades malignas pra sombra”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/emicida-foi-so-depois-que-o-lula-
abriu-a-boca-que-o-bolsonaro-usou-mascara-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 19:44:45
Título: Trabalhadores da Educação detonam pronunciamento de Milton Ribeiro: “Não
nos trate como idiotas”
Descrição: Ministro da Educação, que nada fez para ajudar as escolas durante a 
pandemia, resolveu ir à TV para pregar a volta às aulas, \Se Bolsonaro é o 
promotor do vírus, ele é o assessor\, critica Daniel Cara
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/trabalhadores-da-educacao-detonam-
pronunciamento-de-milton-ribeiro-nao-nos-trate-como-idiotas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 19:00:42
Título: Dia 24 de julho tem mais Fora Bolsonaro! – Por Raimundo Bonfim
Descrição: A cada ação desastrosa e criminosa de Bolsonaro diante de fatos que 
levam seu governo para o atoleiro da corrupção, aparece o desespero de um 
presidente autoritário e fascista
Url :https://revistaforum.com.br/rede/dia-24-de-julho-fora-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 18:13:18
Título: Bolsonaro não vai mais para o Patriota, diz presidente afastado do 
partido
Descrição: Declaração acontece em meio à aproximação de Bolsonaro com o PP, que 
já o abrigou no passado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-nao-vai-mais-para-o-
patriota/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 17:37:32
Título: Vídeo: Futebol feminino registra primeiro protesto antirracismo das 
Olimpíadas
Descrição: Antes do apito inicial, as jogadoras de Grã-Bretanha e Chile se 
ajoelharam em campo, Comitê Olímpico Internacional agora permite manifestações 
políticas por parte dos atletas
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/video-futebol-feminino-registra-
primeiro-protesto-antirracismo-das-olimpiadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 17:35:47
Título: Marcelo Ramos manda Bolsonaro “ser homem” e assumir interesse no Fundo 
Eleitoral
Descrição: Presidente em exercício da Câmara foi acusado pelo chefe do Executivo
de ser o artífice dos R$ 5,6 bilhões destinados aos partidos. Deputado diz que 
“verborragia” do ocupante do Planalto é pra proteger seus filhos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ramos-manda-bolsonaro-ser-homem-fundo-
eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 17:00:05
Título: Jean Wyllys sobre Vera Magalhães: “melhor exemplo de desonestidade 
intelectual”
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Descrição: O ex-deputado fez duras críticas a artigo da jornalista. Segundo ela,
Lula e Bolsonaro tentam interditar debate da terceira via
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/jean-wyllys-sobre-vera-magalhaes-
melhor-exemplo-de-desonestidade-intelectual/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 16:54:47
Título: Após ser estuprada, mulher salta de varanda para fugir do agressor
Descrição: O agressor, Jefferson Moura Costa, é acusado de ter estuprado outras 
quatro mulheres, o criminoso foi preso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mulher-estupro-salto-varanda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 11:56:59
Título: “Em Cuba não há desaparecidos ou torturados”, diz ministro do Interior
Descrição: Integrantes do governo cubano afirmam que os tumultos foram custeados
pelos EUA e que a lista de cubanos desaparecidos que circula pela internet é 
falsa
Url :https://revistaforum.com.br/global/em-cuba-nao-ha-desaparecidos-ou-
torturados-diz-ministro-do-interior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-21 11:53:30
Título: Lula a Bolsonaro: “o povo que vai passar a faixa para o próximo 
presidente eleito. E não será você”, veja o vídeo
Descrição: Durante live no início de julho, o presidente ameaçou não entregar a 
faixa presidencial, caso saia derrotado nas eleições de 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-bolsonaro-proximo-presidente-
eleito/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-21 20:25:17
Título: Saúde tinha pressa para comprar mais 100 milhões de doses da ‘vacina do 
Centrão’
Descrição: Proposta foi feita seis dias após governo pagar 20% mais caro que 
estados por dose da Sputnik V.The post Saúde tinha pressa para comprar mais 100 
milhões de doses da ‘vacina do Centrão’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/21/elcio-franco-pazuello-vacina-sputnik-
centrao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-22 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 22 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (22), marcada pelo acordo EUA-Alemanha sobre o 
Nord Stream 2, pelos protestos na Colômbia com registro de feridos e pelo 
escândalo em torno da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Tóquio.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021072217808536-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-22-de-julho/
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