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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-23 16:42:36
Título: #24J:  Campanha Fora Bolsonaro tem 426 atos confirmados em 405 cidades e
15 países, confira
Descrição: Confira lista de locais que serão palco de mais uma manifestação 
popular contra o governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/23/24j-campanha-fora-bolsonaro-tem-
426-atos-confirmados-em-405-cidades-e-15-paises-confira

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 20:40:09
Título: 24J: Lula divulga lista completa dos atos contra Bolsonaro, confira
Descrição: População deve ir às ruas gritar \Fora Bolsonaro\ em pelo menos 400 
cidades do Brasil e do exterior
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/lula-lista-completa-24j/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 21:16:47
Título: Apesar de você: mídia progressista mostra união contra Bolsonaro, veja 
vídeo
Descrição: Iniciativa idealizada por Hildegard Angel e produção da Revista Fórum
reúne dezenas de jornalistas e influenciadores da mídia independente, que cantam
“Apesar de Você”, de Chico Buarque, e se somam à luta das ruas pelo “Fora, 
Bolsonaro”, assista
Url :https://revistaforum.com.br/midia/apesar-de-voce-midia-progressista-mostra-
uniao-contra-bolsonaro-veja-video/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Pesquisadores vivem ameaças como na ditadura\
Descrição: Radicada na Bélgica, professora da USP que estuda papel nocivo dos 
agrotóxicos na produção de alimentos diz que ficou impossível permanecer no 
Brasil em meio a \terrorismo psicológico\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/pesquisadores-vivem-ameaças-como-na-ditadura/a-
58613148?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-23 13:11:48
Título: Prisão, investigação e demissão: políticos pedem rigor contra ameaça 
golpista de Braga Netto
Descrição: Alvo da intimidação, Arthur Lira tentou minimizar o episódio, mas 
oposição quer a responsabilização do militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/23/prisao-investigacao-e-demissao-
politicos-pedem-rigor-contra-ameaca-golpista-de-braga-netto 

Fonte: Jornal GGN
Data: 2021-07-23
Título: Xadrez de como Braga Netto tentou operação Coaxin quando interventor no 
Rio
Descrição: A informação de que, quando interventor do Rio de Janeiro o general 
Braga Netto tentou adquirir coletes de segurança de uma empresa de Miami – sem 
licitação – pode se constituir na mais relevante informação sobre o grupo 
militar que se apossou do poder através de Jair Bolsonaro.
Reforça a tese de que a eleição de Bolsonaro foi uma operação articulada dentro 
das Forças Armadas por militares diretamente envolvidos com os negócios da 
ultra-direita mundial antes mesmo de Bolsonaro surgir como presidenciável.    
Url : https://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-de-como-braga-netto-tentou-
operacao-coaxin-quando-interventor-no-rio/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-23 12:10:10
Título: URGENTE: MDB vai engrossar o Fora Bolsonaro neste sábado #24J
Descrição: Escanteado na reforma ministerial do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), o MDB vai engrossar as manifestações pelo Fora Bolsonaro neste sábado 
(24/7), o #24JforaBolsonaro. Ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/urgente-mdb-vai-engrossar-o-fora-
bolsonaro-neste-sabado-24j/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 15:34:56
Título: Governo Bolsonaro enviou dinheiro público para ONGs de fachada, diz 
revista
Descrição: Nove entidades teriam recebido R$ 17 milhões através de emendas 
parlamentares, uma delas é uma loja de artigos para maconha
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-enviou-dinheiro-
publico-para-ongs-de-fachada-diz-revista/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-23 13:31:19
Título: Olimpíada de Tóquio começa com manifestações antirracistas e luta contra
covid, veja fotos
Descrição: Comitê Olímpico divulgou regras que permitem aos atletas se 
manifestarem, mas só em algumas condições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/23/olimpiada-de-toquio-comeca-com-
manifestacoes-antirracistas-e-luta-contra-covid-veja-fotos

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-07-23
Título: Aluna é barrada em escola por roupa do Candomblé
Descrição: Júlia Almeida Lima, de 13 anos, foi impedida de entrar em seu colégio
por vestir roupas em alusão ao Candomblé, na manhã de quarta-feira (21), em 
Salvador-BA. A ialorixá Ya Ivone Maria, mãe de santo da menina, contou que era o
primeiro dia de aula presencial desde o início da pandemia e que Júlia foi 
barrada pelos porteiros na entrada, na frente de seus colegas. Um boletim de 
ocorrência por racismo religioso foi aberto contra a Escola Municipal Arx 
Tourinho.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/aluna-e-barrada-em-
escola-por-roupa-do-candomble/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-23 22:51:03
Título: Brasil registra 108,7 mil novos casos de covid-19 em 24h, maior número 
em 1 mês
Descrição: Confira os dados atualizados sobre a pandemia no país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51713943

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-23 21:45:21
Título: Manifesto de 40 coletivos de igrejas evangélicas apoia o movimento 
“Fora, Bolsonaro”
Descrição: Toda uma série de grupos evangélicos levanta sua voz contra os abusos
de um Governo e de um presidente que, dizendo-se cristão, age em total desacordo
com os ensinamentos dos livros sagrados
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-23/manifesto-de-40-coletivos-de-
igrejas-evangelicas-apoia-o-movimento-fora-bolsonaro.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-23 08:20:53
Título: Comunidades rurais celebram Dia da Agricultura Familiar com doação de 
alimentos e leite no PR
Descrição: Ação acontece na sexta (23), expectativa é reunir pelo menos 50 
toneladas de alimentos in natura e 7 mil litros de leite
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/23/comunidades-rurais-celebram-dia-
da-agricultura-familiar-com-doacao-de-alimentos-e-leite-no-pr

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-07-24 03:35:00
Título: BRASIL CAFÉ - Geadas causaram danos a 8% da safra de café arábica no 
Brasil
Descrição: As geadas da última terça-feira podem ter causado prejuízos "leves a 
severos" entre 8% e 11% da safra de café arábica do Brasil, maior produtor e exportador 
mundial do grão, informou o Ministério da Agricultura nesta sexta-feira. “Estima-se que 
as geadas ocorridas em 20 de julho afetaram uma área entre 150 mil e 200 mil hectares de 
lavouras de café arábica, com possibilidade de impactos de baixa, média e alta 
intensidade”, informa a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a órgão técnico 
dependente do Ministério.
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/las-heladas-causaron-danos-en-un-
8-de-los-cultivos-cafe-arabiga-brasil/20000011-4593823?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-23 09:27:25
Título: Carta no NYT: Lula, Jane Fonda e mais 440 figuras pedem a Biden fim do 
embargo a Cuba
Descrição: No documento, pedem que Joe Biden acabe com as 243 “medidas 
coercitivas” criadas pelo ex-presidente Donald Trump
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/23/carta-no-nyt-lula-jane-fonda-e-
mais-440-figuras-pedem-a-biden-fim-do-embargo-a-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba denuncia que as sanções dos Estados Unidos violam o direito 
internacional
Descrição: Washington, 23 jul (Prensa Latina) O diretor-geral para os Estados 
Unidos do Itamaraty cubano, Carlos Fernández de Cossío, denunciou hoje em 
entrevista à rede MSNBC que as sanções de Washington contra a ilha violam o 
direito internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=464388&SEO=cuba-denuncia-que-
sanciones-de-eeuu-violan-el-derecho-internacional

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Uma deputada da ultradireita alemã no Brasil
Descrição: Dirigente da AfD, Beatrix von Storch se encontrou com Bia Kicis e 
Eduardo Bolsonaro em Brasília. Neta de um ministro do regime nazista, ela 
provocou escândalo em 2016 ao se manifestar favorável a atirar em refugiados.
Url :https://www.dw.com/pt-br/uma-deputada-da-ultradireita-alemã-no-brasil/a-
58619955?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Poder360
Título: Juiz mantém decisão que impede Marcelo Crivella de deixar o país
Descrição: Restrição foi imposta por Gilmar Mendes, do STF, político é acusado 
de montar esquema de propina
Url :https://www.poder360.com.br/justica/juiz-mantem-decisao-que-impede-marcelo-
crivella-de-deixar-o-pais/

Fonte: Poder360
Título: TRE-PR arquiva inquérito contra Zeca e José Dirceu por falta de provas
Descrição: Investigação foi aberta para apurar suposta omissão na prestação de 
contas em campanhas eleitorais
Url :https://www.poder360.com.br/justica/tre-pr-arquiva-inquerito-contra-zeca-e-
jose-dirceu-por-falta-de-provas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 13:15:06
Título: “Em 84 anos UNE já resistiu à perseguição política”, diz Bruna Brelaz, 
primeira presidente negra da entidade
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Descrição: Amazonense falou à Fórum sobre os desafios de liderar a organização 
de estudantes mais importante do Brasil num momento tão sombrio de nossa 
história
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/bruna-brelaz-mulher-negra-une/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-23 22:50:17
Título:  Vereador negro, mais uma vez, é preso pela polícia em Curitiba [vídeo]
Descrição: Parece notícia requentada, mas não é. O vereador negro Renato 
Freitas, do PT, foi preso novamente pela polícia de Curitiba. Ele estava na 
Praça Rui 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/treta-vereador-negro-mais-uma-vez-
e-preso-pela-policia-em-curitiba-video/
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Bancos de dados da Dataprev e do Serpro são sonho de consumo de empresas
privadas
Descrição: Conforme artigo publicado por Ariane Elisa Gottardo Emke, advogada 
atuante em Direito Previdenciário, Direito Civil e Advocacia nas Esferas 
Administrativas e Órgãos Públicos pela LBS Advogados, os bancos de dados da 
Dataprev e do Serpro são o sonho de consumo das empresas privadas. Com eles, 
seria possível que grandes empresas de tecnologia avançassem ainda mais [ ]The 
post Bancos de dados da Dataprev e do Serpro são sonho de consumo de empresas 
privadas appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/salve-seus-dados/bancos-de-dados-da-
dataprev-e-do-serpro-sao-sonho-de-consumo-de-empresas-privadas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-23 14:30:08
Título: Militares perdem batalha para o Centrão em meio à guerra pela boquinha 
no governo Bolsonaro
Descrição: O general Walter Braga Netto, ministro da Defesa, acabou virando uma 
espécie de bucha de canhão na imaginária guerra do voto impresso, que acabou 
beneficiando 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/militares-perdem-batalha-para-o-
centrao-em-meio-a-guerra-pela-boquinha-no-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-23 12:45:34
Título: Roberto Requião: ‘A fragilidade do Governo Ratinho na gestão financeira 
– incompetência ou má fé?’
Descrição: Por Roberto Requião* Recentemente foi divulgada uma alta captação de 
recursos pelo Governo do Paraná junto ao Banco do Brasil, para uma operação de 
crédito 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/roberto-requiao-a-fragilidade-do-
governo-ratinho-na-gestao-financeira-incompetencia-ou-ma-fe/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-23 00:03:02
Título: Joice Hasselmann afirma que pode ter sofrido atentado político em 
Brasília [vídeo]
Descrição: A polêmica deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) surgiu nesta 
quinta-feira (22/7) com escoriações pelo corpo e disse que pode ter sido vítima 
de um atentado. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/joice-hasselmann-diz-que-pode-ter-
sofrido-atentado-politico-em-brasilia-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-24 01:29:13
Título: Lista de atos do 24J bate recorde: 488 confirmados, veja lista
Descrição: Número de cidades do Brasil e do exterior que contarão com 
manifestações contra Bolsonaro já é maior que o recorde anterior, de 3 de julho,
quando foram registrados 387 protestos
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Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/lista-de-atos-do-24j-bate-recorde-
488-confirmados-veja-lista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-24 01:29:10
Título: Anvisa suspende testes da Covaxin
Descrição: Decisão foi tomada após a Bharat romper contrato Precisa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/anvisa-suspende-covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-24 00:46:19
Título: Depois de ganhar Casa Civil, centrão quer tirar poderes de Guedes
Descrição: Bloco pressiona Bolsonaro pela recriação do Ministério do 
Planejamento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/casa-civil-centrao-tirar-poderes-de-
guedes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 23:10:49
Título: Fórum das Centrais Sindicais repudia mudanças no Programa de Alimentação
do Trabalhador
Descrição: De acordo com nota divulgada pelas Centrais, alterações sugeridas 
reduzem drasticamente o público beneficiado pelo PAT
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/forum-das-centrais-sindicais-repudia-
mudancas-no-programa-de-alimentacao-do-trabalhador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 22:48:53
Título: Pazuello é representado no MP militar por negociar Coronavac com empresa
intermediária
Descrição: Apesar de ter dito à CPI que não cabe ao ministro negociar vacinas, 
vídeo mostra Pazuello tratando sobre a aquisição do imunizante da Sinovac com 
representantes de empresa ao triplo do preço oferecido pelo Instituto Butantan
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-e-representado-no-mp-militar-
por-negociar-coronavac-com-empresa-intermediaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 22:26:14
Título: Eduardo Paes diz que Saúde não entregou vacinas no Rio e adia calendário
Descrição: Nas redes, o ministério divulgou a entrega de 8,7 milhões de doses 
nesta semana
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-paes-saude-nao-entregou-
vacinas-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 22:10:29
Título: Por medo da Justiça, Sérgio Camargo desiste de retirar livros da 
Fundação Palmares
Descrição: Entre as obras que escaparam da “degola”, estão um raro exemplar de 
“Almas mortas”, do russo Nikolai Gógol, e “Dicionário do folclore brasileiro”, 
de Luís da Câmara Cascudo
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/por-medo-da-justica-sergio-camargo-
desiste-de-retirar-livros-da-fundacao-palmares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 21:21:30
Título: O desmonte do Estado: impactos nas instituições produtoras de 
conhecimento
Descrição: [Retransmissão] No governo negacionista de Jair Bolsonaro não foram 
poucas as perseguições e desmonte de instituições federais produtoras de 
conhecimento. Para debater a situação destas instituições e os impactos da ação 
destruidora do governo, Pauta Brasil recebe o deputado federal Paulo Teixeira e 
ex-reitora da Unifesp, Soraya Smaili, com coordenação de Newton Lima, ex-reitor 
da [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-desmonte-do-estado-impactos-nas-
instituicoes-produtoras-de-conhecimento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 19:41:30
Título: Braga Netto vai à Câmara em agosto, oposição vai cobrar explicações 
sobre ameaça golpista
Descrição: A Casa já havia aprovado requerimento para que o ministro da Defesa 
falasse sobre a nota contra a CPI da Covid, mas suposta ameaça às eleições de 
2022 também entrará na pauta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/braga-netto-vai-a-camara-em-agosto-
oposicao-vai-cobrar-explicacoes-sobre-ameaca-golpista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 19:15:56
Título: “Propineiros não sairão impunes”, diz Randolfe sobre caso Covaxin
Descrição: A Bharat Biotech, fabricante da vacina indiana, rompeu contrato com a
Precisa Medicamentos nesta sexta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/propineiros-nao-sairao-impunes-
randolfe-covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 19:08:55
Título: Biquini Cavadão traz a esperança do Zé Ninguém, porque nada é para 
sempre – Por Danilo Nunes
Descrição: A banda trabalha desde novembro de 2020 o seu novo álbum com canções 
inéditas. Ouvir Bruno cantar e o Biquini Cavadão tocar vai muito além de viajar 
no tempo e receber os abraços que nos faltam hoje
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/biquini-cavadao-ze-ninguem-sempre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 18:53:06
Título: Carta da CPI: Depois do “caguei”, Bolsonaro diz que poderiam ter “pedido
uma audiência”
Descrição: Presidente reiterou que não responderá documento enviado por 
senadores, mas que “conversaria” se fosse convidado. Ele manteve ainda ataques a
Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/carta-cpi-caguei-bolsonaro-audiencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 18:28:27
Título: PP, DEM e PSL avaliam fusão com cláusula anti-Bolsonaro
Descrição: \Superpartido\ teria 121 deputados, ao menos três ministros do 
governo Bolsonaro e presidência da Câmara e do Senado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pp-dem-e-psl-fusao-anti-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 18:20:03
Título: Manuela D´Ávila critica ameaças de Roberto Jefferson: “Faz isso com 
dinheiro público”
Descrição: “As pessoas naturalizam, acham piada, dizem que ele não está bem. Se 
não está bem, a família deve tomar providências”, postou a escritora
Url :https://revistaforum.com.br/politica/manuela-davila-critica-ameacas-de-
roberto-jefferson-faz-isso-com-dinheiro-publico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 14:45:26
Título: Madero busca socorro de R$ 2 bilhões na bolsa para sobreviver
Descrição: Bolsonarista, restaurante de Junior Durski enfrenta grave crise 
financeira e pode fechar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/madero-socorro-2-bilhoes-bolsa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 12:09:10
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Título: Abate de jumentos cresce 8.000% no Brasil e já ameaça a espécie
Descrição: De 2015 para cá, quase 92 mil desses animais foram destinados ao 
mercado legal e ilegal de pele. Especialistas alertam para possibilidade de 
extinção de um dos símbolos da fauna brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jumentos-cresce-8-000-brasil-ameaca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 11:58:29
Título: Sergio Mamberti tem melhora e se emociona com quantidade de mensagens 
recebidas
Descrição: O ator e amigo Tadeu di Pietro disse ainda que “ele ficou feliz com 
mensagens do Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Zé Dirceu, Lula, muitos 
artistas, muita gente. Ele está nas nuvens”, completou
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/sergio-mamberti-tem-melhora-e-se-
emociona-com-quantidade-de-mensagens-recebidas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-23 10:58:32
Título: Políticas para mulheres têm o menor investimento no governo Bolsonaro
Descrição: A Casa da Mulher Brasileira, uma das principais políticas atualmente,
recebeu apenas 2,6% do orçamento previsto para este ano
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mulheres-politicas-damares-
investimento/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-24 05:00:17
Título: Peça gravada no Teatro Poeira aborda violência doméstica
Descrição: RIO — Baseada em histórias reais, estreia quinta-feira uma temporada 
virtual da primeira montagem brasileira de “Cascavel”, peça inglesa sobre 
violência doméstica. Escrito em 2015 pela britânica Catrina McHugh, o espetáculo
foi originalmente desenvolvido como parte de um programa de treinamento para 
aumentar a conscientização de policiais da cidade de Durham, na Inglaterra, para
esse tipo de crime.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/peca-gravada-no-teatro-poeira-aborda-
violencia-domestica-1-25123655
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-23 00:00:00
Título: Braço direito de Pazuello deixa secretaria de Saúde de Roraima dias após
CPI receber apuração sobre ele
Descrição: Braço direito de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, Airton 
Cascavel deixou o cargo de secretário de Saúde do governo de Roraima, comandado 
pelo bolsonarista Antonio Denarium.Leia mais (07/23/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/braco-direito-de-pazuello-deixa-secretaria-de-saude-
de-roraima-dias-apos-cpi-receber-apuracao-sobre-ele.shtml
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-07-23 00:00:00
Título: 51160 - NYT ha publicado este viernes una «Carta al presidente Biden» 
con el título ''Deja vivir a Cuba''
Descrição: Resumen Latinoamericano: 
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=51160
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