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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 14:59:48
Título: Além de Braga Netto, Mourão, Ramos e Augusto Heleno receberam mais de R$
100 mil em junho
Descrição: O general Luiz Ramos, que está deixando a Casa Civil para dar o lugar
ao Centrão, de Ciro Nogueira, recebeu R$ 111,2 mil - o maior valor entre eles
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/alem-de-braga-netto-mourao-
ramos-e-augusto-heleno-receberam-mais-de-r-100-mil-em-junho/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-26
Título: Bolsonaro nos levou ao fundo do poço, diz ex-vice-presidente do Banco 
Mundial.
Descrição:  O jornal britânico Financial Times, porta-voz da City londrina, 
publicou em editorial, no dia 14 de julho, que “é hora de os investidores 
enviarem um sinal de US$ 7 trilhões para Brasília de que, a menos que o 
desmatamento diminua, eles se desfarão dos seus ativos”. A crítica não é nova. O
que a diferencia é vir é de um influente porta-voz da comunidade financeira 
internacional e refletir o que se verifica nos números sobre investimento 
externo no Brasil: o País deixou de ser atraente para o capital internacional.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-levou-fundo-do-poco-
otaviano-canuto-vice-presidente-do-banco-mundial/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-26 17:09:46
Título: STF pede explicações em até 10 dias a Lira e Pacheco sobre Fundão 
Eleitoral de R$ 5,7 bilhões
Descrição: Congresso Nacional aprovou verba para financiar a campanha de 2022 
que é quase o triplo da de anos eleitorais anteriores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/26/stf-pede-explicacoes-em-ate-10-
dias-a-lira-e-pacheco-sobre-fundao-eleitoral-de-r-5-7-bilhoes
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 01:38:53
Título: Câncer: Bolsonaro veta projeto que obrigava planos a cobrirem 
quimioterapia oral
Descrição: Presidência alega que medida \comprometeria a sustentabilidade\ dos 
planos de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cancer-bolsonaro-veta-quimioterapia-
oral/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-26 14:05:30
Título: Especialista: temos verbas para vacinar todos no Brasil, mas falta 
empenho político e organização
Descrição: A Sputnik Brasil conversou com duas especialistas sobre a nova 
estratégia de vacinação contra a COVID-19 do Ministério da Saúde, que gerou 
polêmica entre políticos nas redes sociais.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021072617826810-especialista-temos-
verbas-para-vacinar-todos-no-brasil-mas-falta-empenho-politico-e-organizacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 18:43:06
Título: CPI investiga empresário “número 02 informal” de Pazuello no ministério
Descrição: Airton Soligo, conhecido como Airton Cascavel, era braço direito 
informal do general Pazuello e teria discutido ações de combate à pandemia, além
de participar de reuniões com prefeitos e secretários estaduais de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-investiga-empresario-numero-02-
informal-de-pazuello-no-ministerio/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-26 11:52:20
Título: Militares de baixa patente do Brasil encaram represálias do governo após
protestarem por 'prejuízos'
Descrição: Associações militares de baixa patente entram na mira da Advocacia-
Geral da União por reivindicarem direitos alterados após aprovação de texto da 
Reforma da Previdência. Para representantes, Bolsonaro foi eleito com a ajuda 
desse grupo e agora quer tirar seus direitos.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021072617825363-militares-de-baixa-
patente-do-brasil-encaram-represalias-do-governo-apos-protestarem-por-prejuizos/

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-26
Título: Governo Bolsonaro quer fechar associações de militares após protestos
Descrição: Chico Alves. Na visão dos dirigentes de várias associações de 
militares graduados da reserva, a Reforma da Previdência impôs grandes prejuízos
a essa parcela das Forças Armadas, enquanto os oficiais superiores tiveram seus 
proventos aumentados. Na época da aprovação do texto, em outubro de 2019, 
representantes dessas entidades foram em vão ao Congresso tentar evitar o que 
consideravam prejuízos. Agora, dois anos depois da mobilização, a AGU 
(Advocacia-Geral da União) recorre à Justiça Militar para que algumas dessas 
associações sejam punidas, inclusive com fechamento
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/26/governo-bolsonaro-quer-fechar-
associacoes-de-militares-apos-protestos/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-26 18:55:46
Título: Encontro de Bolsonaro com extremista alemã expõe \articulação global da 
extrema direita\
Descrição: Para pesquisadores, presidente do Brasil \torna-se o principal 
articulador da extrema direita mundial\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/26/encontro-de-bolsonaro-com-
extremista-alema-expoe-articulacao-global-da-extrema-direita

Fonte: CUT
Data: 2021-07-26
Título: Dia da Mulher Negra reforça a denúncia e a luta contra a desigualdade
Descrição: O Dia da Mulher Negra, celebrado em 25 de julho, este ano, tem um 
peso especial para a luta das mulheres negras por dignidade e melhores condições
de vida. A pandemia do novo coronavírus acentuou as desigualdades na sociedade e
no que se refere a essas mulheres o impacto foi ainda maior do que para o 
restante da população.
A data, chamada oficialmente de Dia Internacional da Mulher Negra Latino 
Americana e Caribenha faz parte das atividades do Julho das Pretas, mês em que a
luta ganha visibilidade. No Brasil, pela Lei nº 12.987/2014, sancionada pela 
presidenta Dilma Rousseff, a data também passou a ser o Dia Nacional de Tereza 
de Benguela e da Mulher Negra. Tereza de Benguela foi uma líder quilombola do 
século 18
Url : https://www.cut.org.br/noticias/dia-da-mulher-negra-reforca-a-denuncia-e-
a-luta-contra-a-desigualdade-9a2a

Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa: a fome no mundo é um escândalo e um crime contra os direitos 
humanos
Descrição: “Produzimos comida suficiente para todas as pessoas, mas muitas ficam
sem o pão de cada dia. Isso ‘constitui um verdadeiro escândalo’, um crime que 
viola direitos humanos básicos”, denuncia o Papa Francisco junto à Pré-Cúpula 
sobre os sistemas alimentares da ONU na tarde desta segunda-feira (26). O 
Pontífice recorda que é “dever de todos extirpar esta injustiça através de ações
concretas e boas práticas, e através de políticas locais e internacionais 
ousadas”.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-07/papa-francisco-mensagem-
pre-cupula-sistemas-alimentares-roma.html
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Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-07-26
Título: A Saída
Descrição: Por Caitlin Johnstone. Falo muito sobre como estamos destruindo nosso
meio ambiente com um sistema global onde o comportamento humano é movido pela 
busca do lucro, como a estrutura de poder que domina esse sistema o faz através 
da violência, exploração, opressão e ameaça. De uma guerra nuclear, e como vamos
todos morrer se não mudarmos este sistema.
Url : https://consortiumnews.com/2021/07/26/the-way-out/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-26 15:10:27
Título: \Pode ficar pior. Qual a solução? Lutar\, diz Orlando Silva durante 
protesto contra Bolsonaro
Descrição: Cerca de 600 mil pessoas se reuniram em mais de 400 cidades do Brasil
para exigir vacina, emprego e auxílio emergencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/26/pode-ficar-pior-qual-a-solucao-
lutar-diz-orlando-silva-durante-protesto-contra-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 01:38:53
Título: Câncer: Bolsonaro veta projeto que obrigava planos a cobrirem 
quimioterapia oral
Descrição: Presidência alega que medida \comprometeria a sustentabilidade\ dos 
planos de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cancer-bolsonaro-veta-quimioterapia-
oral/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-26 14:03:36
Título: Pernambuco tem o maior número de crimes violentos contra população 
LGBTQIA+ do Brasil
Descrição: Levantamento mostra que houve 604 ocorrências de lesão corporal 
dolosa em 2020, 78,7% a mais que em 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/26/pernambuco-tem-o-maior-numero-
de-crimes-violentos-contra-populacao-lgbtqia-do-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-26 13:37:01
Título: Líder de ato neonazista pró-Bolsonaro em 2011 organiza carreatas em 
apoio ao presidente em SP
Descrição: Eduardo Thomaz foi candidato a prefeito pelo PSL e ostenta relação 
com general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/26/lider-de-ato-neonazista-pro-
bolsonaro-em-2011-organiza-carreatas-em-apoio-ao-presidente-em-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-26 13:03:34
Título: No Rio de Janeiro, pesquisa estuda o impacto da covid-19 em atletas 
brasileiros
Descrição: Cerca de 600 atletas, entre 18 e 45 anos, de mais de 20 modalidades 
esportivas participam do estudo 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/26/no-rio-de-janeiro-pesquisa-
estuda-o-impacto-da-covid-19-em-atletas-brasileiros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-26 11:58:28
Título: \Normalidade\ só volta depois de 70% da população estar completamente 
vacinada, diz médico 
Descrição: Imunização deve ser acelerada para evitar casos graves e mais mortes,
variante delta é nova ameaça
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/26/normalidade-so-volta-depois-de-
70-da-populacao-estar-completamente-vacinada-diz-medico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-26 11:35:26
Título: Artigo | Aliança com o governo pode ser bem pior para os militares
Descrição: Não serão os comandantes e generais que salvarão politicamente 
Bolsonaro e seus apaniguados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/26/artigo-alianca-com-o-governo-
pode-ser-bem-pior-para-os-militares
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-26 09:41:54
Título: Privatização da Eletrobras pode desabrigar 1,5 mil pessoas em município 
gaúcho
Descrição: Defensoria está atuando no caso para garantir moradia às famílias que
vivem há mais de seis décadas em Candiota
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/26/privatizacao-da-eletrobras-pode-
desabrigar-1-5-mil-pessoas-em-municipio-gaucho
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-27 03:08:35
Título: Bolsonaro diz que Mourão é uma ‘mala sem alça’ e ‘sem rodinhas’
Descrição: Indicando que não repetirá o general Hamilton Mourão (PRTB) em sua 
vice, na eleição de 2022, o presidente Jair Bolsonaro disse que seu colega de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/bolsonaro-diz-que-mourao-e-uma-
mala-sem-alca-e-sem-rodinhas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-26 21:04:02
Título: Pegasus: Lava Jato e Carluxo tentaram comprar programa de espionagem de 
empresa israelense
Descrição: A falecida força-tarefa Lava Jato tentou criar um sistema de 
espionagem cibernética clandestina, por meio do programa espião Pegasus, de uma 
empresa do grupo israelense 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/pegasus-lava-jato-e-carluxo-
tentaram-comprar-programa-de-espionagem-de-empresa-israelense/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-26 16:40:59
Título: Atos contra governo Bolsonaro voltarão com mais força em agosto
Descrição: Segura, peão. Movimentos populares e partidos contrários ao 
presidente Jair Bolsonaro avaliam que o arroz doce do mandatário irá azedar de 
vez no mês de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/atos-contra-governo-bolsonaro-
voltarao-com-mais-forca-em-agosto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-26 12:37:53
Título: Gleisi Hoffmann, a fiscal dos preços, denuncia carestia provoca pelo 
governo Bolsonaro
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), fez da
carestia provocada pelo governo neoliberal de Jair Bolsonaro uma denúncia 
pública. Nas mobilizações pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/gleisi-hoffmann-a-fiscal-dos-
precos-denuncia-carestia-provoca-pelo-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 00:43:05
Título: Mourão chega ao Peru para posse de Castillo
Descrição: O vice-presidente vai representar o Brasil na posse após Bolsonaro 
lamentar resultado
Url :https://revistaforum.com.br/global/mourao-peru-posse-castillo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 00:26:19
Título: Inflação de mamata – Por Chico Alencar
Descrição: Seria conveniente substituir o atual mecanismo de impeachment pelo 
chamado referendo revogatório, quando for o caso de se afastar prefeitos, 
governadores e presidentes as República
Url :https://revistaforum.com.br/rede/inflacao-de-mamata-por-chico-alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 00:06:14
Título: Vídeo: Ítalo Ferreira pega onda impressionante nas Olimpíadas e garante 
medalha para o país
Descrição: O brasileiro literalmente voou na Praia de Tsurigasaki, no Japão, e 
se classificou para as semifinais, Gabriel Medina, outro brasileiro, também 
avançou de fase
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/video-italo-ferreira-pega-onda-
impressionante-nas-olimpiadas-e-garante-medalha-para-o-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 23:25:46
Título: MDB promete expulsar quem assumir ministério no governo Bolsonaro
Descrição: Declaração foi alvo de críticas em razão do fato de o partido abrigar
o líder do governo no Congresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mdb-expulsar-ministerio-governo-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 23:15:13
Título: Visita da neta de ministro de Hitler a Bolsonaro gera repulsa em judeus 
brasileiros
Descrição: Personalidades e entidades judaicas manifestaram indignação com a 
foto do presidente da República sorrindo, dentro do Palácio do Planalto, com 
deputada extremista alemã Beatrix von Storch, líder de partido neonazista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/visita-neta-ministro-bolsonaro-judeus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 22:37:19
Título: Justiça condena ativistas que protestaram contra Bolsonaro em embaixada
Descrição: O movimento Extinction Rebellion sustenta que lutar contra o 
governo \genocida e ecocida\ de Jair Bolsonaro é \necessidade\
Url :https://revistaforum.com.br/global/ativistas-protestaram-bolsonaro-
embaixada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 22:13:36
Título: Antes de assumir, Ciro Nogueira pode trocar Casa Civil por Secretaria de
Governo
Descrição: O objetivo seria que o “cacique” do \centrão” assumisse as 
articulações políticas do Planalto, em lugar da deputada federal Flávia Arruda 
(PL-DF)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/antes-de-assumir-ciro-nogueira-pode-
trocar-casa-civil-por-secretaria-de-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 20:35:04
Título: Polícia Civil do DF faz perícia no veículo de Joice Hasselmann
Descrição: O apartamento funcional, local onde a deputada garante ter sofrido um
atentado, também será analisado pelo Instituto de Criminalística
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-civil-do-df-faz-pericia-no-
veiculo-de-joice-hasselmann/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 20:27:21
Título: CPI retorna com depoimento de reverendo que negociou vacinas
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Descrição: Amilton Gomes, envolvido no suposto esquema da Davati, será ouvido no
dia 3, segundo CNN
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-depoimento-reverendo-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 19:31:38
Título: Freixo diz que Bolsonaro é “fantoche” do centrão
Descrição: O presidente havia prometido vetar o aumento do fundo eleitoral, mas 
voltou atrás nesta segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-bolsonaro-fantoche-do-centrao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 18:56:20
Título: Joice vai pedir prisão de blogueiro bolsonarista que teria invadido seu 
prédio
Descrição: Oswaldo Eustáquio anunciou pelas redes sociais que foi ao local em 
que a parlamentar alega ter sofrido atentado no dia 17
Url :https://revistaforum.com.br/politica/joice-prisao-blogueiro-bolsonarista-
invadido-predio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 18:45:18
Título: Crente e de esquerda, sim! Sem crise… – Por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: Sou de esquerda porque encontro nesse espectro político os ideais que
defendo como cristão. Sou de esquerda e cristão porque é o espaço onde exerço de
forma plena tudo que aprendi com o revolucionário de Nazaré: Jesus, o pobre
Url :https://revistaforum.com.br/rede/crente-esquerda-sem-crise/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 16:54:27
Título: Lewandowski envia à PGR denúncia de espionagem da Lava Jato contra Lula
Descrição: De acordo com áudios da operação Spoofing, a força-tarefa da Lava-
Jato teria negociado a contratação do programa israelense de espionagem Pegasus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-envia-a-pgr-denuncia-de-
espionagem-da-lava-jato-contra-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 16:09:37
Título: Fernando Morais solta ‘spoiler’ da biografia de Lula que sai em outubro
Descrição: Jornalista conta episódio envolvendo Lula e Fidel Castro, logo após 
as eleições de 1982
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/fernando-morais-solta-spoiler-da-
biografia-de-lula-que-sai-em-outubro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 14:59:18
Título: Pastor André Vitor assedia criança em vídeo divulgado por Wesley Safadão
Descrição: As imagens mostram o religioso agarrando uma menina e ficando 
excitado. Vídeo foi apagado pelo cantor após repercussão nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pastor-assedio-crianca-safadao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 14:33:59
Título: Documento da ditadura erra e casa Nara Leão com o sogro
Descrição: Erro crasso foi descoberto pelo neto da cantora. Ele atua como 
assistente de direção de um documentário sobre a avó, a musa da Bossa Nova
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/documento-da-ditadura-erra-e-casa-nara-
leao-com-o-sogro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 13:39:10
Título: Joaquim Barbosa se posiciona contra o semipresidencialismo
Descrição: “É mais uma tentativa do Parlamento de se assenhorar das atribuições 
da Presidência da República”
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/joaquim-barbosa-se-posiciona-contra-o-
semipresidencialismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 11:36:41
Título: Antes de Carlos Bolsonaro, Lava Jato negociou Pegasus para espionar Lula
Descrição: Defesa do ex-presidente Lula entra com petição junto ao STF para 
investigar compra do sistema de espionagem para banker da Lava Jato. Jamil 
Chade, do Uol, revela troca de e-mails entre procuradores e NSO Group, de Israel
Url :https://revistaforum.com.br/politica/antes-de-carlos-bolsonaro-lava-jato-
negociou-pegasus-para-espionar-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 11:13:02
Título: Militares são investigados em 10% dos inquéritos sobre prejuízos aos 
cofres públicos
Descrição: Estão incluídas nas investigações desde suspeitas de fraudes em obras
até o desvio de combustível de navios da Marinha, entre outras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/militares-prejuizo-cofres-publicos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 10:21:15
Título: Mourão vai almoçar com Felipe Santa Cruz, presidente da OAB
Descrição: Pai de Santa cruz foi morto pela ditadura, Bolsonaro afirmou, em 
2019, saber o que aconteceu com ele, mas nunca explicou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-vai-almocar-com-felipe-santa-
cruz-presidente-da-oab/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 09:37:29
Título: Bolsonaro fecha associação de militares por “atividades típicas de 
sindicato”
Descrição: Outras seis são alvo de IPM (Inquérito Policial Militar) por parte da
AGU, comandada por André Mendonça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-fecha-associacao-de-
militares-por-atividades-tipicas-de-sindicato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 09:20:07
Título: O salário de R$ 100 mil de Braga Netto e os militares que querem atear 
fogo no Brasil
Descrição: A tentativa de se incendiar a História do Brasil veio à tona nos 
últimos dias. E não estou falando da estátua de Borba Gato, na capital paulista.
Mas, sim do tenente da reserva do Exército, Henry Charles Lima da Silva, 
coordenador da Funai no Vale do Javari, no Amazonas. Em gravação, Lima da Silva 
encoraja [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-salario-de-r-100-mil-de-braga-netto-
e-os-militares-que-querem-atear-fogo-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-26 09:00:37
Título: PT quer reforçar segurança de Lula contra atentados
Descrição: Assunto, debatido discretamente, ganhou força com a radicalização 
crescente do discurso de ódio contra o partido e, principalmente, contra Lula 
incitado por Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/pt-quer-reforcar-
seguranca-de-lula-contra-atentados/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-27 06:00:17
Título: Gigantes da tecnologia se unem contra terrorismo de grupos de extrema 
direita e supremacistas brancos
Descrição: Uma organização de contraterrorismo formada por algumas das maiores 
empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo Facebook e Microsoft, está 
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significativamente expandindo os tipos de conteúdo extremista compartilhados 
entre empresas em um crucial banco de dados. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/gigantes-da-tecnologia-se-unem-contra-
terrorismo-de-grupos-de-extrema-direita-supremacistas-brancos-25127220
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-26 00:00:00
Título: Parlamentares que defendem o voto impresso tentam negociar mudança só 
para 2024
Descrição: Os parlamentares que defendem a adoção do voto impresso buscam uma 
negociação com a oposição. Pela proposta deles, a mudança no sistema só seria 
adotada em 2024 -e não no próximo ano, como defende o presidente Jair 
Bolsonaro.Leia mais (07/26/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/parlamentares-que-defendem-o-voto-impresso-
tentam-negociar-mudanca-so-para-2024.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-26 00:00:00
Título: Em depoimento sobre ferimentos, Joice critica Heleno e diz não confiar 
na PF
Descrição: Oito dias após o incidente que a deixou com cinco fraturas no rosto e
uma na coluna, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) disse à Polícia 
Civil do Distrito Federal ter encontrado objeto que pode ter relação com o 
episódio e levantou suspeitas sobre a interferência do governo na Polícia 
Federal.Leia mais (07/26/2021 - 18h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/em-depoimento-sobre-ferimentos-joice-critica-heleno-e-diz-
nao-confiar-na-pf.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-07-26 12:11:00
Título: Projeto aprova adesão do Brasil à convenção europeia sobre crime 
cibernético
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/779447-projeto-aprova-adesao-do-brasil-
a-convencao-europeia-sobre-crime-cibernetico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-27 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 27 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (27), marcada pelo anúncio de Biden do final da 
missão militar americana no Iraque, pelo ataque à embaixada cubana em Paris e 
pela restauração da linha de comunicação entre a Coreia do Norte e a do Sul.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021072717828559-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-27-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-26 14:24:47
Título: Biden não cancelará sanções contra Cuba visando republicanos nas 
próximas eleições, segundo analista
Descrição: Para especialista, Biden não seguirá uma política de meio-termo, como
a de Barack Obama, mas também não será extrema direita como Donald Trump em 
relação à ilha. Entretanto, não cancelar sanções poderia fazer parte de uma 
jogada para sua reeleição.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021072617827149-biden-nao-cancelara-
sancoes-contra-cuba-visando-republicanos-nas-proximas-eleicoes-diz-analista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-26 11:42:43
Título: Afeganistão: uma guerra que não acaba
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Descrição: Apesar de estarem retirando suas tropas do Afeganistão, EUA anunciam 
que vão continuar bombardeando o Talibã (organização terrorista proibida na 
Rússia e em outros países).
Url :https://br.sputniknews.com/charges/2021072617825472-afeganistao-uma-guerra-
que-nao-acaba/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-26 11:34:34
Título: Yuan digital chinês é a 'maior ameaça' ao Ocidente, diz relatório 
americano
Descrição: China está superando os EUA em termos de inovação na área das moedas 
virtuais, colocando em perigo a posição do dólar como moeda de reserva de fato, 
reportou a CNBC, citando especialistas da Reserva Federal de Boston e da 
Iniciativa de Moeda Digital do MIT.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021072617825414-yuan-digital-chines-e-
a-maior-ameaca-ao-ocidente-diz-relatorio-americano/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-26 10:09:50
Título: Membros da Lava Jato tentaram negociar Pegasus para criar 'bunker 
cibernético' na PGR, diz mídia
Descrição: Documentos enviados ao STF pela defesa do ex-presidente Lula e dados 
acessados pela mídia mostram como a força-tarefa da Operação Lava Jato tentou 
adquirir o software de espionagem israelense na tentativa de criar \bunker\ 
cibernético.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021072617824830-membros-da-lava-jato-
tentaram-negociar-pegasus-para-criar-bunker-cibernetico-na-pgr-diz-midia/
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