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Fonte: MST
Data: 2021-07-25
Título: #24J: Manifestações contra Bolsonaro acontecem em mais de 500 cidades e 
reúnem 600 mil pessoas
Descrição: Campanha #ForaBolsonaro ganhou mais capilaridade, evidenciada pelo 
aumento das cidades em que ocorreram os protestos
Url : https://mst.org.br/2021/07/25/24j-manifestacoes-contra-bolsonaro-
acontecem-em-mais-de-500-cidades-e-reunem-600-mil-pessoas/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-24
Título: Em SP, presidente da CUT, diz que protestos continuarão até que Bolsonaro caia
Descrição: Sérgio Nobre também anunciou uma greve de servidores públicos de todo
o Brasil para agosto. Em várias capitais, CUT, centrais, movimentos sociais e 
partidos políticos foram às ruas para exigir o impeachment
Url : https://www.cut.org.br/noticias/em-sp-presidente-da-cut-diz-que-protestos-
continuarao-ate-que-bolsonaro-caia-5ac2

Fonte: Congresso em Foco
Título: Manifestantes anti-Bolsonaro resgatam bandeira verde-amarela em Brasília
Descrição: Edson Sardinha e Tiago Rodrigues Pela quarta vez desde maio, milhares
de manifestantes se concentram nos arredores da rodoviária do Plano Piloto, em 
Brasília, e seguiram pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional 
para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/impeachment/manifestantes-anti-
bolsonaro-resgatam-bandeira-verde-amarela-em-brasilia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-25 18:31:24
Título: Brasil registra 476 mortes por covid nas últimas 24h e se aproxima de 
550 mil vítimas 
Descrição: O Brasil é o segundo país com mais mortes no mundo e o terceiro com 
mais casos confirmados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/25/brasil-registra-476-mortes-por-
covid-nas-ultimas-24h-e-se-aproxima-de-550-mil-vitimas

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-25 13:26:20
Título: Ossos de boi, arroz e feijão quebrado formam cardápio de um Brasil que 
empobrece
Descrição: A pandemia aprofundou ainda mais a situação precária vivida por 
milhões de brasileiros. A insegurança alimentar leva centenas de pessoas ao 
açougue Atacadão da Carne, em Cuiabá, em busca de doação
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-25/arroz-quebrado-bandinha-de-
feijao-e-ossos-de-boi-vao-para-o-prato-de-um-brasil-que-empobrece.html

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-25
Título: Daiane dos Santos fala sobre racismo durante Olimpíadas: ‘Não queriam 
usar o mesmo banheiro’
Descrição: A ex-ginasta Daiane dos Santos falou sobre o racismo que enfrentou na
seleção olímpica de ginástica. Ela narrou as segregações que sofria em 
entrevista à revista Marie Claire. “Acho que não existe uma pessoa preta que não
tenha sofrido racismo na vi. O que acontece é que muitas pessoas não entendem o 
que estão passando, não sabem diagnosticar. No meu caso, sempre foi tudo muito 
sutil: um olhar diferente, um tratamento diferente. Uma levantada de voz”, 
contou à reportagem. “Comigo, houve situações na seleção, nos clubes, de pessoas
que não queriam ficar perto, que não queriam usar o mesmo banheiro! Aquele tipo 
de coisa que nos faz pensar: opa, voltamos à segregação. Banheiros para brancos 
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e banheiros para pessoas de cor. Teve muito isso dentro da seleção. E além da 
questão da raça, tem a questão de vir do sul, de não ser do centro do país, de 
ter origem humilde. Ou seja: ela é tudo o que a gente não queria aqui”, 
completou.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/daiane-dos-santos-fala-
sobre-racismo-durante-olimpiadas-nao-queriam-usar-o-mesmo-banheiro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 00:05:00
Título: Avião sobrevoa praia da Flórida, nos EUA, com faixa: “Fora, Bolsonaro 
genocida”, veja vídeo
Descrição: Ação parecida foi realizada também em Nova York na última semana
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/aviao-sobrevoa-praia-da-florida-nos-
eua-com-faixa-fora-bolsonaro-genocida-veja-video/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-25 21:44:47
Título: Radiografia das ‘lives’ e discursos de Bolsonaro mostra escalada de 
autoritarismo e desinformação
Descrição: Análise do vocabulário do presidente feita pela Lagom Data para o EL 
PAÍS expõe aumento de falas contra o sistema eleitoral, maior simbiose com 
Exército e informações erradas sobre vacinas. YouTube retirou do ar vídeos do 
presidente com dados médicos incorretos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-25/radiografia-das-lives-e-
discursos-de-bolsonaro-mostra-escalada-de-autoritarismo-e-desinformacao.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-25 00:00:00
Título: Sem Aliança pelo Brasil, fechou-se sólida aliança pela corrupção
Descrição: Tendo parasitado todos os governos da República desde o presidente 
José Sarney, o centrão deve, finalmente, chegar ao poder com a nomeação de Ciro 
Nogueira a ministro-chefe da Casa Civil.Leia mais (07/25/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/catarina-rochamonte/2021/07/sem-alianca-pelo-brasil-fechou-se-
solida-alianca-pela-corrupcao.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-25 13:57:47
Título: MST doa 10 toneladas de alimentos para o combate à fome no Pará
Descrição: Produtos da agricultura familiar e itens de higiene são doados aos 
mais vulneráveis no contexto da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/25/mst-doa-10-toneladas-de-
alimentos-para-o-combate-a-fome-no-para

Fonte: Vatican News - Português
Título: Francisco: acredite no amor, no poder do serviço, na força da gratuidade
Descrição: \A lógica do dom é muito diferente da nossa. Nós buscamos acumular e 
aumentar o que temos. Em vez disso, Jesus nos pede para doar, para diminuir. Nós
amamos acrescentar, gostamos de adicionar. Jesus gosta de subtrair, de tirar 
alguma coisa para dar aos outros\, disse o Papa no Angelus.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-07/papa-francisco-angelus-
amor-servico-gratuidade-misericordia.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel, sempre amanhecer
Descrição: Um sonho tornado realidade, sempre sonhe um novo. Fidel é a raiz, o 
tronco e a folhagem da nação cubana e da humanidade, e como os antigos celeiros,
celeiros da Galicia de onde veio seu pai, é uma reserva para o inverno rigoroso,
guerra ou esquecimento, e uma fonte para o amanhecer de 26 no tempo, 
especialmente hoje, em mais um aniversário daquele amanhecer de assalto a 
Moncada, no futuro. 
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-25/fidel-siempre-amanecer-25-07-2021-21-
07-42

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-25 09:49:54
Título: Mulheres que existem e resistem contam suas trajetórias na luta 
antirracista nas Américas
Descrição: Ativistas de diferentes países destacam a importância da data e a 
capacidade de organização coletiva das mulheres negras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/25/mulheres-que-existem-e-resistem-
contam-suas-trajetorias-na-luta-antirracista-nas-americas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-25 17:56:29
Título: Resistência das mulheres negras é destaque do Bem Viver na TV, assista
Descrição: Além das redes do Brasil de Fato, o programa é veiculado na Rede TVT,
TVCom Maceió, TV Floripa e TVE Bahia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/25/resistencia-das-mulheres-negras-
e-destaque-do-bem-viver-na-tv-assista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-25 16:35:43
Título: “O barco do Bolsonaro está com muitos furos e com risco real de 
afundar”, diz Boulos sobre 24J
Descrição: Para lideranças, ameaças, concessão de poder ao centrão e 
massificação de atos são sinais de enfraquecimento de governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/25/o-barco-do-bolsonaro-esta-com-
muitos-furos-e-com-risco-real-de-afundar-diz-boulos-sobre-24j

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-07-26
Título: Medalhista Kelvin agradece Luiza Erundina: “Obrigado por acreditar no 
skate!”
Descrição: O skatista Kelvin Hoefler, que trouxe a primeira medalha para o 
Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, agradeceu a ex-prefeita de São Paulo, Luiza 
Erundina (PSOL). “Obrigado por acreditar no skate!”, escreveu.Erundina, em 1989,
quando prefeita de capital paulista, liberou e incentivou a prática do esporte, 
que era discriminado e proibido na cidade até então.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/medalhista-kelvin-
agradece-luiza-erundina-obrigado-por-acreditar-no-skate/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 01:32:58
Título: Skate, primeira medalha do Brasil, já foi proibido, mas liberado por 
Erundina
Descrição: Visto com repulsa pelo conservadorismo até alguns anos, esporte que 
hoje orgulha o país chegou a ser banido na maior metrópole brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/skate-medalha-brasil-liberado-erundina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-25 20:57:18
Título: Governo Bolsonaro exalta Bolsa Atleta, programa criado por Lula que 
contempla 80% dos brasileiros na Olimpíada
Descrição: Texto no site do governo sobre o benefício omitiu informação de que 
ele foi criado durante a gestão do petista, em 2005
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/governo-bolsonaro-exalta-bolsa-atleta-
programa-criado-por-lula-que-contempla-80-dos-brasileiros-na-olimpiada/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-25 13:02:03
Título: Baile de Favela: Rebeca Andrade arrasa no solo em Tóquio, veja vídeo
Descrição: Rebeca viralizou novamente ao levar o funk para os Jogos Olímpicos
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/baile-de-favela-rebeca-andrade-arrasa-
no-solo-em-toquio-veja-video/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-25 16:04:14
Título: Preso em flagrante 12h após fogo na estátua de Borba Gato, motorista da 
ação é solto em SP 
Descrição: Homem contratado para levar autores do ato ao local terá que ficar em
casa após as 20h e não poderá frequentar bares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/25/preso-em-flagrante-12h-apos-
fogo-na-estatua-de-borba-gato-motorista-da-acao-e-solto-em-sp

Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-25
Título: Morre Otelo Saraiva de Carvalho, comandante da Revolução dos Cravos que derrubou 
ditadura salazarista
Descrição: Por Lúcia Rodrigues. Morreu neste domingo, 25, aos 84 anos, o coronel
Otelo Saraiva de Carvalho, comandante da Revolução dos Cravos, que derrotou a 
ditadura salazarista que oprimiu os portugueses por 48 longos anos. Moçambicano 
de Lourenço Marques, atual Maputo, Otelo foi o estrategista da ação que mudaria 
para sempre a história de Portugal. 
Url : https://www.viomundo.com.br/holofote/morre-otelo-saraiva-de-carvalho-
comandante-da-revolucao-dos-cravos-que-derrubou-ditadura-salazarista.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-25 15:56:59
Título: Artigo | O olhar da mídia francesa para a prisão de Sarkozy e 
aproximações com o caso Lula
Descrição: Episódios provocaram comoção e alarde suficientes para captar a 
atenção pública e atrair a audiência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/25/artigo-o-olhar-da-midia-
francesa-para-a-prisao-de-sarkozy-e-aproximacoes-com-o-caso-lula
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-25 09:53:05
Título: Camponeses conquistam agroindústria para beneficiamento de ovos 
orgânicos no Rio Grande do Sul
Descrição: Além da agroindústria, famílias de Ametista do Sul passam a contar 
com equipamentos e mil pintainhas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/25/camponeses-conquistam-
agroindustria-para-beneficiamento-de-ovos-organicos-no-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-25 09:51:34
Título: Libelu - Abaixo a Ditadura: filme mostra onde estão jovens que foram às 
ruas contra generais
Descrição: Liberdade e Luta surgiu como tendência estudantil universitária em 
1976 e fez História
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/25/libelu-abaixoa-ditadura-filme-
mostra-onde-estao-jovens-que-foram-as-ruas-contra-generais
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-26 01:05:19
Título: O quase ‘churrasquinho’ de Borba Gato e a lata do lixo da história
Descrição: Por Milton Alves* Em meados dos anos 80, trabalhei por alguns meses 
em um escritório da Sabesp – companhia de saneamento de São Paulo – 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/o-quase-churrasquinho-de-borba-
gato-e-a-lata-do-lixo-da-historia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-25 23:38:43
Título: Quem quis matar a deputada Joice Hasselmann? E por quê?
Descrição: A Olimpíada parou no fim de semana para discutir quem quis matar a 
deputada Joice Hasselmann (PSC-SP) e por quê? Na última quinta-feira (22/7), 
Joice 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/quem-quis-matar-a-deputada-joice-
hasselmann-e-por-que/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-25 23:26:17
Título: Intolerância religiosa: homens abrem fogo contra cerimônia de umbanda em
Alagoas, mulher é baleada
Descrição: Polícia ainda tenta localizar os criminosos, que fugiram do local 
após o atentado sem levar nada
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/intolerancia-religiosa-homens-abrem-
fogo-contra-cerimonia-de-umbanda-em-alagoas-mulher-e-baleada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-25 22:39:47
Título: Em nota de apoio a Conrado Hübner, ABI diz que Kassio Nunes tem 
“subserviência ao genocida Bolsonaro”
Descrição: O ministro do STF acionou a PGR para investigar o colunista por 
artigo crítico publicado na Folha de S. Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/em-nota-de-apoio-a-conrado-hubner-abi-
diz-que-kassio-nunes-tem-subserviencia-ao-genocida-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-25 21:59:22
Título: Olimpíada de Tóquio tem o maior número de atletas LGBTs da história
Descrição: Ao menos 160 esportistas da competição se declaram LGBTs, 15 são 
brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/olimpiada-de-toquio-tem-o-maior-numero-
de-atletas-lgbts-da-historia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-25 19:34:58
Título: Marido de Joice Hasselmann nega agressão, deputada diz que um dos 
suspeitos é parlamentar
Descrição: Casal convocou entrevista coletiva e anunciou processo contra pessoas
que fazem \ilações\ sobre violência doméstica
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/marido-de-joice-hasselmann-nega-
agressao-deputada-diz-que-um-dos-suspeitos-e-parlamentar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-25 11:29:20
Título: Renan Bolsonaro teria feito esquema de permuta para se hospedar em casa 
dos sonhos em Porto de Galinhas
Descrição: Filho mais novo do presidente já é investigado por tráfico de 
influência. A Polícia Federal suspeita que ele tenha usado proximidade com 
governo do pai para beneficiar sua empresa de eventos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/renan-bolsonaro-permuta-porto-de-
galinhas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-25 10:52:35
Título: Missão Universal: Mourão levou 17 servidores a Angola ao custo de R$ 340
mil
Descrição: Comitiva do governo brasileiro liderada pelo vice-presidente e 
composta por deputados evangélicos, que foi à nação africana defender interesses
de Edir Macedo, sequer foi ouvida pelas autoridades locais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/missao-universal-mourao-servidores-
angola/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-26 04:30:54
Título: Convidado para a Casa Civil, Ciro Nogueira tem indicados em órgãos 
estratégicos do governo
Descrição: BRASÍLIA - Convidado para assumir a Casa Civil, o senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) controla postos importantes em três órgãos do governo federal. 
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No último ano, o parlamentar passe livre no Palácio do Planalto, foi apelidado 
de \05\ -- em referência aos filhos do presidente Jair Bolsonaro -- e expandiu 
sua ingerência sobre a verba federal e a máquina pública.A principal nomeação de
Ciro Nogueira é a de Marcelo Lopes da Ponte, seu ex-chefe de gabinete, no FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Ponte assumiu o cargo em 29 de 
maio de 2020, período em que Bolsonaro cedeu uma série de postos a aliados do 
Centrão. O órgão tem um orçamento de R$ 31 bilhões, um dos maiores da Esplanada 
dos Ministérios.Leia a reportagem na íntegra aqui, exclusiva para assinantes
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/convidado-para-casa-civil-ciro-nogueira-
tem-indicados-em-orgaos-estrategicos-do-governo-25126468
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-26 04:30:59
Título: Carros, TVs, equipamentos médicos e outros produtos industriais ficam 
mais caros com falta de peças
Descrição: RIO - Problemas no fornecimento de matérias-primas e componentes, 
principalmente semicondutores, estão obrigando fabricantes de proutos tão 
diferentes quanto TVs, videogames, respiradores hospitalares e automóveis a 
enfrentar um desafio em comum. Sem fornecimento regular de peças, eles estão 
revendo cronogramas de lançamentos, estocan do peças e adaptando a produção. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/carros-tvs-equipamentos-medicos-outros-
produtos-industriais-ficam-mais-caros-com-falta-de-pecas-25126431
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-26 05:00:11
Título: LGPD começa a gerar multas: veja como os condomínios estão se adaptando 
às novas regras de privacidade
Descrição: RIO — Em vigor desde setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), que estabelece diretrizes para coleta, processamento e 
armazenamento de dados pessoais, tem o objetivo de garantir a privacidade de 
cada cidadão, o que fez com que as empresas tivessem de se adaptar e encontrar 
novas formas de lidar com as informações que obtêm de seus clientes. Nos 
condomínios, não é diferente: eles também precisam se adequar à lei, que, a 
partir de agosto, poderá gerar sanções administrativas, incluindo multas, para 
as organizações que as descumprirem. Síndicos de grandes residenciais, onde são 
comuns tecnologias como biometria, reconhecimento facial e identificação de 
placas de veículos integradas aos sistemas de segurança, estão ainda mais 
atentos às mudanças.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/lgpd-comeca-gerar-multas-veja-como-os-
condominios-estao-se-adaptando-as-novas-regras-de-privacidade-25123566
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-26 06:47:16
Título: Imigração: quase 3 mil crianças brasileiras entraram ilegalmente nos EUA
pelo México em apenas 2 meses
Descrição: Dados inéditos obtidos pela BBC News Brasil revelam as 
características da migração recorde, que já levou quase 30 mil pessoas do Brasil
ao território americano só em 2021.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57939676
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-26 08:50:06
Título: 'Luto há seis anos para o Google apagar informação falsa sobre mim'
Descrição: Advogado mexicano Ulrich Richter foi à Justiça para tentar tirar do 
ar um falso blog sobre si próprio na plataforma Blogger, apesar da vitória dele 
em primeira instância, a página contestada segue visível na internet.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57957891
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-25 00:00:00
Título: WP e outros alertam para ameaça de 'tomada militar do poder' no Brasil
Descrição: As manifestações de sábado ecoaram do telejornal da rede pública 
alemã, Tagesschau, ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, do inglês The 
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Guardian ao argentino La Nación e ao canal qatari Al Jazeera.Leia mais 
(07/25/2021 - 19h46)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/nelsondesa/2021/07/wp-e-outros-alertam-para-ameaca-de-tomada-
militar-do-poder-no-brasil.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-26 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 26 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (26), marcada pela demissão do premiê e suspensão
do parlamento da Tunísia, qualificada como \golpe constitucional\, pela 
inundação em Londres e pelo início da construção do primeiro complexo nuclear na
Bolívia com ajuda da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021072617823843-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-26-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-26 04:55:50
Título: EUA gastaram trilhões em guerras no Iraque e Afeganistão e não 
alcançaram nada, diz ex-agente da CIA
Descrição: EUA desperdiçaram trilhões de dólares nas guerras no Afeganistão e no
Iraque sem conseguir atingir quaisquer objetivos, afirma Philip Giraldi, antigo 
especialista em contraterrorismo dos EUA e ex-funcionário de inteligência 
militar da CIA.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021072617823538-eua-
gastaram-trilhoes-em-guerras-no-iraque-e-afeganistao-e-nao-alcancaram-nada-diz-
ex-agente-da-cia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-25 11:27:22
Título: Bolsonaro teme perda de apoio popular e diz que pandemia sob seu comando
'não teria matado tanto'
Descrição: Presidente diz que se perder o apoio popular \acabou\ e afirma que se
a pandemia estivesse sob sua coordenação \não teria morrido tanta gente\. Em 
seguida, defendeu mais uma vez a vacinação como \facultativa\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021072517822394-bolsonaro-teme-perda-de-
apoio-popular-e-diz-que-pandemia-sob-seu-comando-nao-teria-matado-tanto/
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