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Fonte: MST
Data: 2021-07-22
Título: Por vacina, emprego e auxílio: “Fora Bolsonaro” tem 294 atos confirmados
Descrição: Com mas de 200 atos confirmados até agora, inclusive em mais de dez 
outros países, movimentos sociais sairão às ruas novamente no próximo sábado, no
ato 24J, por mais vacina, auxílio emergencial de R$ 600 e emprego, além do “fora
Bolsonaro”, entre outras reivindicações. Em nota, as centrais sindicais 
convocaram para o ato, que também valerá para manifestar indignação por mais de 
545 mil mortes pela covid-19. Confira ao final os eventos. Em alguns, haverá 
arrecadação de alimentos e roupas.
Url : https://mst.org.br/2021/07/22/24j-por-vacina-emprego-e-auxilio-fora-
bolsonaro-tem-294-atos-confirmados/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-22
Título: Impeachment é possível, mas dependerá das ruas, diz vice-presidente da 
Câmara.
Descrição: A abertura de um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro
é possível, desde que exista pressão popular sobre o Congresso Nacional. A 
avaliação é do deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da 
Câmara. Ele não descarta a chance de acolher um dos mais de 100 pedidos de 
impedimento protocolados, caso assuma interinamente a presidência da Câmara por 
ausência do titular, Arthur Lira (PP-AL).
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/impeachment-e-possivel-mas-
dependera-das-ruas-diz-vice-presidente-da-camara/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Personalidades do mundo vão pedir a Biden que levante o bloqueio a Cuba
Descrição: 23 de julho de 2021, 12h45 México, 23 de julho (Prensa Latina) Mais 
de 400 artistas, políticos, intelectuais e ativistas de todo o mundo enviarão 
hoje uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo-lhe que 
levante o bloqueio e sanções que afetam Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464177&SEO=personalidades-
mundiales-pediran-a-biden-levante-bloqueo-a-cuba

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 20:42:51
Título: Vídeo: Daniela Mercury canta e dança após receber 2ª dose da vacina: 
“Fora Bolsonaro”
Descrição: Após ser imunizada, ela cantou trechos da música de autoria de Chico 
Buarque, “Apesar de você”, em referência a Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/video-daniela-mercury-canta-
e-danca-apos-receber-2a-dose-da-vacina-fora-bolsonaro/

Fonte: New York Times - EUA
Data: 2021-07-22 10:47:12
Título: YouTube exclui vídeos do Bolsonaro como desinformação sobre a Covid
Descrição: O presidente brasileiro testou repetidamente as redes de mídia 
social, que têm lutado para lidar com a desinformação de líderes políticos.
Url :https://www.nytimes.com/2021/07/22/world/youtube-bolsonaro-covid.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-22 00:00:00
Título: Pazuello recebeu R$ 88,5 mil em diárias e ajuda de custo do Ministério 
da Saúde em 2020
Descrição: O general Eduardo Pazuello recebeu R$ 88,5 mil em diárias e ajuda de 
custo do Ministério da Saúde em 2020. Elas são pagas para servidores quando eles
se deslocam em viagens. Os ganhos do militar estão em documentos enviados à CPI 
da Covid do Senado.Leia mais (07/22/2021 - 23h16)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/pazuello-recebeu-r-885-mil-em-diarias-e-
ajuda-de-custo-do-ministerio-da-saude-em-2020.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 16:01:49
Título: Contrato assinado por Braga Netto com suspeito de matar presidente do 
Haiti é investigado
Descrição: Executivo apura irregularidade em acordo de R$ 40 milhões firmado por
general que comanda Defesa no governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/contrato-assinado-por-braga-
netto-com-suspeito-de-matar-presidente-do-haiti-e-investigado

Fonte: CUT 
Data: 2021-07-22
Título: Com a CPI da Covid no encalço de militares, Braga Netto ameaça as eleições de 2022
Descrição: No momento em que a CPI da Covid descobre o envolvimento de diversos 
militares nas negociações para a compra de doses de vacinas contra a Covid-19 
com cobrança de propria, o ministro da Defesa, general Braga Netto, sobe o tom e
ameaça a democracia brasileira usando como desculpa a defesa do voto impresso, 
bandeira do presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-a-cpi-da-covid-no-encalco-de-
militares-braga-netto-ameaca-as-eleicoes-de-202-245e

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 01:02:29
Título: Ciro Nogueira teria vazado ameaça de Braga Netto a Lira, diz colunista
Descrição: Revelação trazida pelo Estado de S. Paulo abalou ministro da Defesa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-nogueira-vazado-braga-netto-lira-
diz-colunista/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-22 00:00:00
Título: Episódio Braga Netto é primeiro tiro do centrão para desalojar militares
Descrição: Na operação de ocupação do agônico governo Jair Bolsonaro pelas 
forças do centrão, os militares novamente pagaram o preço de ter apadrinhado o 
capitão reformado do Exército em 2018 e integrado sua administração de forma 
ostensiva.
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/episodio-braga-netto-e-primeiro-tiro-do-centrao-para-
desalojar-militares.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 23:20:11
Título: Bolsonaro minimiza vídeo em que Ciro Nogueira o chama de fascista: 
“Passado”
Descrição: O presidente comentou sobre o episódio durante live realizada nesta 
quinta-feira, Nogueira deve assumir a Casa Civil na segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ciro-nogueira-fascista/

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-22
Título: Tenente do Exército, coordenador da Funai fala em ‘meter fogo’ em índios
isolados no AM;
Descrição: Fabiano Maisonnave. MANAUS – Coordenador da Funai no Vale do Javari 
(AM), o tenente da reserva do Exército Henry Charlles Lima da Silva encorajou 
líderes do povo marubo a disparar contra indígenas isolados caso sejam 
“importunados” por eles. “Eu vou entrar em contato com o pessoal da Frente [de 
Proteção Etnoambiental] e pressionar: ‘Vocês têm de cuidar dos índios isolados, 
porque senão eu vou, junto com os marubos, meter fogo nos isolados’”, disse 
Henry, durante reunião na aldeia Vida Nova, em 23 de junho.
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Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/22/tenente-do-exercito-coordenador-da-
funai-fala-em-meter-fogo-em-indios-isolados-no-am-ouca-audio/

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-07-22
Título: Coalizão Negra por Direitos denuncia presidente da Fundação Palmares à 
ONU
Descrição: A Coalizão Negra por Direitos denunciou o atual presidente da 
Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, à Comissão de Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas (ONU), por violações de direitos humanos e dos 
interesses da população negra, nesta quinta-feira (22/07). 
A articulação, que reúne mais de 200 organizações do movimento negro, pede que a
ONU notifique o Estado brasileiro acerca das denúncias apresentadas a fim de 
“garantir o exercício de direitos da população negra no Brasil e a proteção da 
memória e patrimônio cultural que estão sob tutela da Fundação Palmares”.     
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/70657/coalizao-negra-
por-direitos-denuncia-presidente-da-fundacao-palmares-a-onu

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 16:21:08
Título: Colocar fim no governo Bolsonaro \é uma tarefa civilizatória\, diz 
Randolfe Rodrigues ao MST
Descrição: Segundo ele, CPI tem elementos para confirmar que governo transformou
Ministério da Saúde em um balcão de negócios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/colocar-fim-no-governo-
bolsonaro-e-uma-tarefa-civilizatoria-diz-randolfe-rodrigues-ao-mst

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 01:24:47
Título: Em nota, TSE detona tese de Bolsonaro sobre fraude na eleição
Descrição: Presidente afirmou que o resultado da eleição é apurado \entre meia 
dúzia de servidores\ e TSE reagiu com texto detalhando como funciona o sistema 
eleitoral brasileiro, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-bolsonaro-fraude-eleicao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 09:28:17
Título: Coalizão Negra por Direitos denuncia presidente da Fundação Palmares, 
Sérgio Camargo, à ONU
Descrição: No documento, Coalizão cita violações de direitos humanos e dos 
interesses da população negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/coalizao-negra-por-direitos-
denuncia-presidente-da-fundacao-palmares-sergio-camargo-a-onu

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 00:06:51
Título: Volta às aulas presenciais: o que precisa ser feito – Por Alexandre 
Padilha
Descrição: Sabemos da preocupação de pais e mães com o desenvolvimento 
educacional de seus filhos fora do ambiente escolar, mas ainda há muitos riscos 
para isso sem que boa parte da população esteja vacinada
Url :https://revistaforum.com.br/rede/volta-as-aulas-presenciais-o-que-precisa-
ser-feito-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 20:41:15
Título: Nota técnica da UFMG aponta tentativa de apagamento das vítimas de 
Brumadinho
Descrição: Segundo estudo, a necroconomia segue colocando os lucros acima de 
vidas e danos socioambientais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/nota-tecnica-da-ufmg-aponta-
tentativa-de-apagamento-das-vitimas-de-brumadinho
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-07-22 19:31:19
Título: Padre Lino sobre perseguição no Ceará: “São dois modelos de Igreja que 
estão frente a frente”
Descrição: Padre Lino falou com o Brasil de Fato sobre os episódios de agressão 
verbal sofridos por ele na igreja onde atua
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/padre-lino-sobre-perseguicao-no-
ceara-sao-dois-modelos-de-igreja-que-estao-frente-a-frente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 17:39:21
Título: Estudo sobre a questão de gênero no ambiente agrário é lançado nesta 
quinta-feira
Descrição: Mesmo as mulheres fazendo parte de codireções, elas são menos citadas
em censos e pouco vistas como lideranças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/estudo-sobre-a-questao-de-
genero-no-ambiente-agrario-e-lancado-nesta-quinta-feira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 16:29:04
Título: Fiocruz faz estudo inédito para monitorar eficácia da vacina em 
moradores da Maré, no Rio
Descrição: Um dos objetivos é entender se vacinação em massa de população adulta
protege crianças e adolescentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/fiocruz-faz-estudo-inedito-para-
monitorar-eficacia-da-vacina-em-moradores-da-mare-no-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 15:52:20
Título: Artigo | Governo de Minas questiona registro das águas de Caxambu como 
patrimônio imaterial
Descrição: O registro, inédito no Brasil, transformou o ato de coleta de água 
mineral na fonte em patrimônio cultural e imaterial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/artigo-governo-de-minas-
questiona-registro-das-aguas-de-caxambu-como-patrimonio-imaterial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 15:13:39
Título: #24J: Ato Fora Bolsonaro na Paraíba terá indignação das mulheres negras 
à frente dos protestos
Descrição: Concentração será a partir das 9h, ao lado do mercado de Mangabeira e
segue até Praça da Paz junto com a carreata
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/24j-ato-fora-bolsonaro-na-
paraiba-tera-indignacao-das-mulheres-negras-a-frente-dos-protestos

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-22 12:51:44
Título: Braga Netto precisa ser demitido imediatamente da Defesa, exigem líderes
partidários
Descrição: As estultices do bolsonarismo não ecoam como dantes e por isso 
ameaças como a do general Walter Braga Netto, ministro da Defesa, não têm 
aprovação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/braga-netto-precisa-ser-demitido-
imediatamente-da-defesa-exigem-lideres-partidarios/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 15:00:24
Título: Município no RS cria lei para proteger agricultura ecológica da 
pulverização de venenos
Descrição: Aplicação feita por aviões terá regramentos para evitar contaminação 
de produção agroecológica de assentados do MST
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/municipio-no-rs-cria-lei-para-
proteger-agricultura-ecologica-da-pulverizacao-de-venenos
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-07-22 13:17:58
Título: Artigo | O lider chinês Xi Jinping em dois tempos
Descrição: \Discurso do dia 1º de julho alusivo ao centenário do PCCh é um 
verdadeiro documento marxista tão claro quanto profundo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/artigo-o-lider-chines-xi-
jinping-em-dois-tempos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 10:06:20
Título: Frente Negra Gaúcha (FNG) organiza webinar para celebrar o ‘Julho das 
Pretas’ nesta quinta (22)
Descrição: Com o tema “Nossos passos vêm de longe”, FNG homenageia mulheres de 
diversas gerações que superaram barreiras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/frente-negra-gaucha-fng-
organiza-webinar-para-celebrar-o-julho-das-pretas-nesta-quinta-22
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-22 07:48:36
Título:  Com 2022 se aproximando, direita volta às ruas e pede união contra 
Bolsonaro
Descrição: Figuras da direita defendem impeachment, mas união esbarra nas 
eleições presidenciais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/22/com-2022-se-aproximando-direita-
volta-as-ruas-e-pede-uniao-contra-bolsonaro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-22 21:38:01
Título: Faminto por cargos, Centrão quer ‘desmilitarizar’ o governo Bolsonaro
Descrição: Morto de fome por cargos, o Centrão quer &#8216,desmilitarizar&#8217,
o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ou ao menos tentar, porque
os militares também 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/faminto-por-cargos-centrao-comeca-
desmilitarizar-o-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-22 18:33:51
Título: Fachin manda recado para Bolsonaro: ‘democracia se faz de eleições 
periódicas’
Descrição: O pronunciamento do ministro Edson Fachin, do STF, lavajatista 
declarado, é um bom termômetro do isolamento político do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). O mandatário 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/fachin-manda-recado-para-bolsonaro-
democracia-se-faz-de-eleicoes-periodicas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-22 11:27:15
Título: Bolsonaro filiado no PP de Ricardo Barros, segundo o Centrão
Descrição: Uma vez Centrão, sempre Centrão. O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) foi convencido a se filiar ao Partido Progressistas, o PP, do deputado 
Ricardo Barros 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/bolsonaro-filiado-no-pp-de-ricardo-
barros-segundo-o-centrao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 23:43:57
Título: Além de Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro também se encontra com deputada 
alemã de partido neonazista
Descrição: O Alternative für Deutschland, partido de Beatrix von Storch, é 
investigado pela inteligência alemã por violações da ordem democrática
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/alem-de-bia-kicis-eduardo-bolsonaro-
tambem-se-encontra-com-deputada-alema-de-partido-neonazista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 23:40:24
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Título: Joice Hasselmann diz que foi agredida em casa e denuncia atentado, veja 
vídeo
Descrição: A deputada federal afirma que não se lembra de nada: “Acordei em uma 
poça de sangue sem saber quanto tempo fiquei desacordada”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/joice-hasselmann-diz-que-foi-agredida-
em-casa-e-denuncia-atentado-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 22:15:48
Título: Mourão garante eleições: “Não somos república de banana”
Descrição: Declaração do vice-presidente é resposta ao ministro da Defesa, Braga
Netto, que ameaçou o presidente da Câmara, caso a proposta do voto impresso não 
seja aprovada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-garante-eleicoes-nao-somos-
republica-de-banana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 22:15:43
Título: Eduardo Bolsonaro processa filósofo após ser chamado de “neonazista” e 
perde
Descrição: Deputado queria indenização por danos morais, o que foi negado pela 
Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/eduardo-bolsonaro-processa-filosofo-
apos-ser-chamado-de-neonazista-e-perde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 21:47:52
Título: “Em hipótese alguma vou apoiar Bolsonaro em 2022”, diz vice-presidente 
da Câmara
Descrição: \Essa turma é cada vez menor\, afirmou Marcelo Ramos em entrevista ao
Jornal da Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nao-bolsonaro-2022-vice-presidente-da-
camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 21:36:03
Título: “Não há espaço para coações autoritárias armadas”, diz Gilmar Mendes 
sobre Braga Netto
Descrição: O ministro do STF usou as redes sociais para afirmar que “os 
representantes das Forças Armadas devem respeitar os meios institucionais do 
debate sobre a urna eletrônica”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nao-ha-espaco-para-coacoes-
autoritarias-armadas-diz-gilmar-mendes-sobre-braga-netto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 19:44:48
Título: Apesar de aceno de Bolsonaro, dirigentes do PP vão encontrar Lula
Descrição: Bolsonaro confirmou nesta quinta que o presidente do PP, Ciro 
Nogueira, será ministro da Casa Civil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-dirigentes-do-pp-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 19:00:29
Título: Caiu na conta: Paulo Coelho divulga transferência para financiar 
festival censurado pelo governo
Descrição: Festival do Capão havia sido vetado pelo secretário de Cultura do 
governo Bolsonaro, o ator de telenovela juvenil Mário Frias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-coelho-transferencia-festival-
censurado-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 18:47:49
Título: Não estamos sós! Conheça os evangélicos que não se curvam a Bolsonaro – 
Por pastor Zé Barbosa Jr
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Descrição: É muito importante, nesse momento da história, reafirmarmos nosso 
compromisso com o Evangelho, a Justiça Social que emana da fé cristã e o amor 
como fundamento maior das relações
Url :https://revistaforum.com.br/rede/nao-estamos-sos-nao-curvam-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 18:09:08
Título: PF fecha acesso público a todos os documentos da corporação
Descrição: A nova regra estabelece que todo documento registrado por um policial
federal no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é de acesso restrito ou 
sigiloso
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pf-fecha-acesso-publico-a-todos-os-
documentos-da-corporacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 17:32:57
Título: Goiás: Jovens que torturaram e mataram mulher trans são condenados
Descrição: O crime aconteceu em 2017 e a vítima, que tinha 21 anos, foi 
espancada até falecer, os criminosos também tentaram matar uma testemunha
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/trans-assassinada-goias-jovens-
condenados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 15:34:17
Título: Diretor de jornalismo do Estadão reafirma ameaça de Braga Netto
Descrição: O ministro da defesa afirmou que recado enviado a Arthur Lira de que 
não haveria eleição sem voto impresso não passa de “invenção”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/diretor-de-jornalismo-do-estadao-
reafirma-ameaca-de-braga-netto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 14:52:53
Título: Felipe Neto chama Arthur Lira de “covarde” após ameaças de Braga Netto
Descrição: O blogueiro se referia à postura do presidente da Câmara que, além de
não pautar o impeachment de Bolsonaro, se calou diante das ameaças do ministro 
da Defesa
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-chama-arthur-lira-de-
covarde-apos-ameacas-de-braga-netto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 14:46:57
Título: Renan Calheiros pede a cabeça de Braga Netto
Descrição: O senador afirmou que a função do ministro da Casa Civil é \ameaçar 
as instituições democráticas\ e deve ser demitido
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/renan-calheiros-braga-netto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 12:25:18
Título: Sérgio Mamberti está internado com infecção bacteriana no pulmão
Descrição: De acordo com Alexandre Padilha, que tem visitado o ator, ele tem 
reagido bem ao tratamento e recebido muitas visitas e mensagens de amigos
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/sergio-mamberti-esta-internado-com-
infeccao-bacteriana-no-pulmao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 12:13:47
Título: Vacinas: Pazuello é citado em mensagens de WhatsApp de Dominguetti
Descrição: A descoberta foi feita a partir de mensagens encontradas no celular 
que foi apreendido pela CPI, o PM da ativa afirma que negociava vacinas em nome 
da Davati
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-dominguetti-cpi-davati/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-22 09:48:23
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Título: Narrador da Fox Sports ignora presença de Bolsonaro em jogo do Flamengo,
veja vídeo
Descrição: A comitiva presidencial deixou o estádio com torcedores aos gritos de
“incompetente, incompetente”, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/narrador-da-fox-sports-ignora-
presenca-de-bolsonaro-em-jogo-do-flamengo-veja-video/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-22 21:30:42
Título: Privatizar os correios? Não deu certo na Argentina
Descrição: Para entender o que pode acontecer se o plano de Guedes e de 
Bolsonaro de leiloar 100% da estatal ainda esse ano for adiante, é bom olhar 
para quem já fez isso antes de nós: a Argentina. The post Privatizar os 
correios? Não deu certo na Argentina appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/22/privatizar-correios-argentina-fiasco/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-23 08:01:24
Título: Caso Braga Netto se soma a ‘padrão preocupante’ de ameaças democráticas,
diz pesquisadora
Descrição: Amy Erica Smith, que estuda regimes na América Latina e no Brasil, 
afirma que discussões quanto a se ministro da Defesa ameaçou ou não o processo 
eleitoral causa preocupação por conta de escalada recente de fricções dentro do 
governo Bolsonaro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57938088
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-22 23:01:28
Título: Eleição em 2022 'é inegociável': as reações de autoridades à suposta 
ameaça do ministro da Defesa
Descrição: Segundo jornal, o general Braga Netto teria condicionado em conversa 
com presidente da Câmara a realização da eleição ao voto impresso, tema que se 
tornou uma das principais bandeiras de Bolsonaro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57937882
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-22 23:15:52
Título: Extrema direita mundial estreita laços com Governo Bolsonaro, que segue 
passos de Orbán e Trump
Descrição: Após troca de comando nos EUA, Brasil ganha centralidade entre nações
que pregam contra o que chamam de comunismo e defendem pautas 
ultraconservadoras. País emula modelo húngaro de controle
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-22/extrema-direita-mundial-
estreita-lacos-com-governo-bolsonaro-que-segue-passos-de-orban-e-trump.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-22 19:18:13
Título: Brasil vive momento mais perigoso de sua jovem democracia
Descrição: O palco está montado para uma guerra suja. Irresponsável e nefasto, 
Bolsonaro deixou de flertar com o autoritarismo. Hoje, ele é o golpe
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-07-22/brasil-vive-momento-mais-
perigoso-de-sua-jovem-democracia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-22 00:00:00
Título: Desgastado, Bolsonaro usa TV pública e rádios regionais para propagar 
discurso governista
Descrição: No momento mais difícil do mandato, o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) desencadeou nos últimos dias uma nova estratégia de comunicação, menos 
dependente das redes sociais e voltada a dar mais capilaridade ao discurso 
governista.Leia mais (07/22/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2021/07/desgastado-bolsonaro-usa-tv-publica-e-radios-regionais-para-
propagar-discurso-governista.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-22 00:00:00
Título: Júri popular de milicianos que colocaram Ecko na mira da PF será na 
próxima semana
Descrição: A Justiça Federal no Rio de Janeiro realiza na quinta-feira (29) o 
júri popular de dois milicianos acusados do assassinato do policial federal 
Ronaldo Heeren, em fevereiro de 2020.Leia mais (07/22/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/juri-popular-de-milicianos-que-colocaram-ecko-na-
mira-da-pf-sera-na-proxima-semana.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-22 00:00:00
Título: Forças Armadas têm que decidir se estão com Bolsonaro ou com a 
democracia, diz artigo no NYT
Descrição: O diretor-executivo na Sciences Po, de Paris, Gaspard Estrada afirmou
em artigo publicado nesta quinta-feira (22) no New York Times que o Brasil vive 
uma acelerada degradação institucional sob o governo Jair Bolsonaro -e que esse 
processo, muitas vezes, conta com a chancela das Forças Armadas.Leia mais 
(07/22/2021 - 12h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/forcas-armadas-tem-que-decidir-se-estao-com-
bolsonaro-ou-com-a-democracia-diz-artigo-no-nyt.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-23 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 23 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (23), marcada pela abertura dos Jogos Olímpicos 
2020 em Tóquio, pela imposição de novas sanções americanas contra Cuba e pela 
aproximação do tufão da China, atingida por inundações.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021072317812197-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-23-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-23 05:04:10
Título: Pentágono confirma que 7 colombianos presos no Haiti passaram por 
treinamento militar nos EUA
Descrição: Pentágono revelou que sete dos ex-militares colombianos acusados de 
assassinar o presidente haitiano Jovenel Moïse receberam treinamento nos EUA 
enquanto estavam no serviço militar colombiano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021072317811807-pentagono-confirma-
que-7-colombianos-presos-no-haiti-passaram-por-treinamento-militar-nos-eua/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-22 10:00:00
Título: A tragédia de Dalva, presa ao ganhar uma cadeira de rodas para a filha
Descrição: Acusada sem provas de integrar quadrilha que aplicava golpes na 
internet, a dona de casa segue investigada três anos depois
Url :https://apublica.org/2021/07/a-tragedia-de-dalva-presa-ao-ganhar-uma-
cadeira-de-rodas-para-a-filha/
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