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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 11:32:48
Título: Rainha negra no Pantanal: conheça a história de Tereza de Benguela
Descrição: Tereza de Benguela é um baluarte para os negros e negras que 
esperançam a revolução desse mundo para um novo mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/artigo-rainha-negra-no-pantanal-
conheca-a-historia-de-tereza-de-benguela

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 19:23:28
Título: Investigação da morte de Marielle ganha 8 novos promotores no dia do seu
aniversário
Descrição: MP-RJ anuncia novos promotores na força-tarefa que investiga o 
assassinato da vereadora e seu motorista Anderson Gomes. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/investigacao-da-morte-de-marielle-ganha-
8-novos-promotores-no-dia-do-seu-aniversario/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-27 22:50:51
Título: Covid já matou 551.835 brasileiros na pandemia, segundo o Conass
Descrição: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) afirma que 
551.835 vidas foram perdidas para a Covid-19 desde o início da pandemia. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/covid-ja-matou-551-835-brasileiros-
na-pandemia-segundo-o-conass/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 13:10:54
Título: Kit Covid de Bolsonaro explode em vendas: cloroquina tem alta de 47% e 
azitromicina 105%
Descrição: Alvos da CPI da Covid-19, cloroquina e azitromicina registram vendas 
recordes em 2019 e 2020.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/kit-covid-de-bolsonaro-
explode-em-vendas-cloroquina-tem-alta-de-47-e-azitromicina-105/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-28
Título: Receita Federal cobra R$ 17 milhões de Ciro Nogueira, chefe da Casa 
Civil, por sonegação fiscal
Descrição: "Escolhido para ser o novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) é alvo de cobranças da Receita Federal que somam R$ 17 milhões,
segundo documento que consta de um dos inquéritos envolvendo o parlamentar", 
informa o jornalista Aguirre Talento, O Globo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/receita-federal-cobra-r-17-milhoes-de-
ciro-nogueira-chefe-da-casa-civil-por-sonegacao-fiscal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 09:36:43
Título: Custo de vida: 87% dos brasileiros percebem alta nos preços, mostra 
pesquisa 
Descrição: Paralelamente, projeção para a inflação 2021 se amplia pela 16ª vez 
consecutiva, segundo aponta Banco Central
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/custo-de-vida-87-dos-
brasileiros-percebem-alta-nos-precos-mostra-pesquisa

Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-27
Título: Sindicato, sobre ‘queima’ de todos os sistemas do CNPq: Resultado do descaso e 
desmonte; não é problema isolado e fortuito
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Descrição: Desde a ultima sexta-feira (dia 23/07/2021) os sistemas do CNPq 
apresentaram problemas e saíram do ar.
Ficaram indisponíveis a Plataforma Lattes, a Plataforma Carlos Chagas e os 
demais sistemas utilizados pelo CNPq. Trata-se do resultado do descaso e 
desmonte que o CNPq vem sendo submetido desde o governo Temer e que se 
aprofundou agora no governo Bolsonaro. A falta de recursos não tem atingido 
apenas os orçamentos para financiamento de bolsas e projetos de pesquisa. Ele 
tem prejudicado enormemente a infraestrutura do CNPq e de seu quadro de pessoal.
O CNPq é patrimônio do povo brasileiro. É fundamental para o desenvolvimento do 
país. Não podemos permitir que este descaso e desmonte continue ocorrendo.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/sindicato-sobre-queima-de-todos-os-
sistemas-do-cnpq-resultado-do-descaso-e-desmonte-nao-e-problema-isolado-e-
fortuito.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 22:03:30
Título: Bolsonaro estrangula orçamento e comete crime contra a ciência – Por 
Aloizio Mercadante
Descrição: Trata-se de um governo negacionista e sem qualquer compromisso com a 
ciência, a tecnologia e a inovação, fundamentais para o desenvolvimento das 
sociedades contemporâneas
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bolsonaro-estrangula-orcamento-e-
comete-crime-contra-a-ciencia-por-aloizio-mercadante/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 01:14:55
Título: TRF-3 reconhece que acusações contra legista que ocultou torturas da 
ditadura não estão prescritas
Descrição: Harry Shibata é acusado de falsificar laudos de dois militantes 
vítimas do aparato repressivo da ditadura
Url :https://revistaforum.com.br/politica/trf-3-legista-que-ocultou-torturas/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-28
Título: Embaixador torturado e assassinado pela ditadura militar será 
homenageado pelo Instituto Rio Branco
Descrição: A atual turma do Instituto Rio Branco, a escola de formação de 
diplomatas do Itamaraty, decidiu honrar o embaixador José Jobim (1909-1979) como
homenageado do grupo, informa o Painel da Folha de S.Paulo.
Object 1

Em 2018, o Estado brasileiro reconheceu que Jobim foi morto pela ditadura 
militar após ter afirmado que denunciaria casos de superfaturamento na 
construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu.
O diplomata José Jobim foi sequestrado, torturado e morto pela ditadura militar.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/embaixador-torturado-e-assassinado-pela-
ditadura-militar-sera-homenageado-pelo-instituto-rio-branco

Fonte: Vatican News - Português
Título: Dom Arellano: sem uma nova agricultura, a fome vencerá
Descrição: “É necessário transformar as palavras em ações incisivas e frutíferas
para erradicar a fome, de modo a obter uma colheita abundante de solidariedade e
justiça”. Reflexão do Arcebispo Dom Fernando Chica Arellano representante da 
Santa Sé junto à FAO, IFAD e PAM sobre as Cúpulas da ONU que buscam estratégias 
para os sistemas alimentares
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-07/dom-arellano-cupula-
fao-sistemas-alimentares.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Saúde e nutrição na Conferência de Sistemas Alimentares
Descrição: Roma, 27 de julho (Prensa Latina) O segundo e penúltimo dia da 
reunião anterior à Cúpula sobre Sistemas Alimentares dedicou hoje uma atenção 
especial à relação entre saúde e nutrição.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465256&SEO=salud-y-
alimentacion-en-precumbre-de-sistemas-alimentarios
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Fonte: João Pedro Stédile – Twitter
Data: 2021-07-27
Título: A ministra Tereza Cristina teve o desplante de dizer na reunião 
preparatória a cúpula de sistemas alimentares da ONU que a fome no Brasil esta 
sendo combatida com programas como PAA (compra de alimentos dos agricultores 
familiares) e pelo PNAE
Url : https://twitter.com/JoaoPauloJM/status/1420093113289293833?s=08

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-27 12:32:09
Título: Com orçamento de R$ 700 bi, novo Ministério do Trabalho terá 200 cargos 
para indicados por Bolsonaro
Descrição: Recriação do Ministério do Trabalho terá o maior orçamento do governo
e contraria promessa de campanha de Bolsonaro que garantia fim das indicações de
cargos públicos e diminuição de ministérios.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021072717829811-com-orcamento-de-r-700-
bi-novo-ministerio-do-trabalho-tera-200-cargos-para-indicados-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 22:40:42
Título: Por unanimidade, TRE absolve Haddad em denúncia de caixa 2
Descrição: \A decisão põe fim a uma grande injustiça\, afirmaram os advogados do
ex-prefeito de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/unanimidade-tre-absolve-haddad-caixa-
2/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-07-27 14:16:00
Título: Bolsonaro veta projeto que obrigava planos de saúde a cobrir tratamento 
domiciliar contra o câncer
Descrição: O Congresso Nacional ainda precisa analisar o veto e pode mantê-lo ou
derrubá-lo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/787795-bolsonaro-veta-projeto-que-
obrigava-planos-de-saude-a-cobrir-tratamento-domiciliar-contra-o-cancer/

Fonte: MST
Data: 2021-07-27
Título: Investimentos em cooperativas da Reforma Agrária Popular iniciam 
captação, nesta terça-feira (27/7)
Descrição: Desde que a operação foi anunciada mais de 7 mil pessoas aguardam 
mais informações sobre os investimentos na produção de alimentos saudáveis de 
áreas de assentamentos
Url : https://mst.org.br/2021/07/27/investimentos-em-cooperativas-da-reforma-
agraria-popular-iniciam-captacao-nesta-terca-feira/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-07-28 02:30:36
Título: Tribunal de Londres reabre processo de colapso de barragem de US $ 7 
bilhões contra BHP
Descrição: Seis anos após o rompimento da barragem do Fundao, o processo contra 
a gigante da mineração anglo-australiana foi proclamado como 'uma oportunidade 
de justiça real'. A gigante da mineração australiana BHP, revivendo um caso 
sobre o rompimento de uma barragem por trás do pior desastre ambiental do 
Brasil. Os advogados de uma das maiores reivindicações de grupo na história 
jurídica inglesa têm pressionado para ressuscitar o processo de £ 5 bilhões ($ 
6,9 bilhões) contra a BHP desde um tribunal inferior considerou o processo um 
abuso de processo no ano passado - e um juiz de apelação manteve a decisão em 
março. Continue lendo ...
Url :https://www.theguardian.com/business/2021/jul/28/london-court-reopens-7bn-
brazil-fundao-dam-collapse-lawsuit-against-bhp

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 19:07:17
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Título: MST já doou mais de 5 mil toneladas de alimentos e 1 milhão de marmitas 
na pandemia
Descrição: Apesar de toda a criminalização imposta por alguns setores sociais, o
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem realizado um papel muito importante em
tempos tão difíceis
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/mst-doou-5-mil-toneladas-alimentos-
marmitas/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Sítio Burle Marx se torna Patrimônio Mundial da Unesco
Descrição: Antiga residência do paisagista brasileiro, jardim no Rio abriga mais
de 3.500 espécies de plantas, algumas ameaçadas de extinção ou já desaparecidas 
em seus países de origem. Brasil tem agora 23 bens na seleta lista.
Url :https://www.dw.com/pt-br/sítio-burle-marx-se-torna-patrimônio-mundial-da-
unesco/a-58663715?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 00:26:36
Título: O Barão, sempre atual – Por Cid Benjamin
Descrição: O Brasil tem tradição de humor na crítica política. Ela vem do 
Império, quando dom Pedro II era um alvo habitual. Nossa maior figura nesse 
campo foi Apparício Torelly (1895-1971), o Barão de Itararé
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-barao-sempre-atual-por-cid-benjamin/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 16:14:22
Título:  Paraná: Dia da Agricultura Familiar é marcado por doação de 48 
toneladas de alimentos
Descrição: Nove comunidades rurais participaram da ação, a maioria integra o MST
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/parana-dia-da-agricultura-
familiar-e-marcado-por-doacao-de-48-toneladas-de-alimentos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 14:47:04
Título: Comunidade quilombola lança campanha pela preservação de Rio Tatuoca em 
Pernambuco
Descrição: Rio teve curso interrompido pela construção de dique de enrocamento e
gera impacto para o mangue e mais de 213 famílias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/comunidade-quilombola-lanca-
campanha-pela-preservacao-de-rio-tatuoca-em-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 14:37:28
Título: Artigo | É hora de salvar os Correios
Descrição: Projeto de privatização caminha a passos largos no Congresso e 
impactará negativamente a população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/artigo-e-hora-de-salvar-os-
correios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 12:52:45
Título: Como a China tirou 100 milhões de pessoas da pobreza em sete anos? 
Descrição: Instituto Tricontinental investigou as estratégias do país asiático e
publicou resultados em estudo lançado na sexta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/como-a-china-tirou-100-milhoes-
de-pessoas-da-pobreza
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 12:32:09
Título: Câmara dos Deputados aprova requalificação do Memorial das Ligas 
Camponesas da Paraíba
Descrição: O projeto foi apresentado pelo Deputado Federal Frei Anastácio, do 
Partido dos Trabalhadores (PT)
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/camara-dos-deputados-aprova-
requalificacao-do-memorial-das-ligas-camponesas-da-paraiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 11:56:20
Título: Presidente do México propõe a criação de um organismo para substituir 
OEA na região 
Descrição: Andrés Manuel López Obrador defendeu a criação de uma nova aliança 
regional \que não seja lacaio de ninguém\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/presidente-do-mexico-propoe-a-
criacao-de-um-organismo-para-substituir-oea-na-regiao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 10:04:01
Título: Entenda por que a vacinação atrasou no Distrito Federal (DF)
Descrição: Ritmo lento irritou população e fez governo mudar esquema de 
aplicação das doses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/entenda-por-que-a-vacinacao-
atrasou-no-distrito-federal-df

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-27 08:20:23
Título: Dos 185 deputados que defendem militares fora do governo, apenas um é 
contra o impeachment
Descrição: Apesar disso, 63 desses parlamentares votaram junto com o governo 
Bolsonaro em pelo menos 70% das pautas na Câmara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/27/dos-185-deputados-que-defendem-
militares-fora-do-governo-apenas-um-e-contra-o-impeachment
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-27 13:28:14
Título: Requião: “Eu não posso ficar num partido que vai apoiar o Rato” [vídeo]
Descrição: Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná, apresentou a 
chapa Sempre MDB para disputar o comando do MDB no Paraná. Se perder a disputa 
no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/requiao-eu-nao-posso-ficar-num-
partido-que-vai-apoiar-do-rato-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 08:47:12
Título: Bolsonaro recria Ministério do Trabalho e nomeia Onyx Lorenzoni
Descrição: Medida Provisória que recria o Ministério do Trabalho e Previdência 
foi publicada no Diário Oficial da União, que traz ainda as nomeações de Ciro 
Nogueira como ministro da Casa Civil e Luiz Ramos na Secretaria-Geral da 
Presidência.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-recria-ministerio-
do-trabalho-e-nomeia-onyx-lorenzoni/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 01:38:06
Título: Contra perseguição, 281 professores de universidades brasileiras saem em
defesa de Conrado Hübner
Descrição: O professor da Faculdade de Direito da USP se tornou alvo de 
perseguição de Kassio Nunes e Aras por artigos críticos publicados na Folha de 
S. Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/professores-perseguicao-conrado-hubner/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 00:27:33
Título: TSE cria núcleo contra tese bolsonarista de fraude nas eleições
Descrição: Nesta terça-feira (27), tribunal desmentiu nova fake news de 
apoiadores de Bolsonaro que dão conta que a tecnologia das urnas é a mesma desde
1996
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-cria-nucleo-contra-tese-
bolsonarista-de-fraude-nas-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 23:19:19
Título: Manifesto Portugal: personalidades portuguesas lançam abaixo-assinado 
contra Bolsonaro
Descrição: Live de lançamento do documento terá participação da deputada 
portuguesa Beatriz Dias, da antropóloga Susana de Matos Viegas, do ex-chanceler 
Celso Amorim, entre outros nomes, saiba mais
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/manifesto-portugal-personalidades-
portuguesas-lancam-abaixo-assinado-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 22:16:31
Título: “Fomos nos moldando”, diz Bolsonaro sobre loteamento de ministérios para
o centrão
Descrição: Ciro Nogueira confirmou que vai assumir a Casa Civil nesta terça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moldando-bolsonaro-loteamento-
ministerios-centrao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 22:09:11
Título: Morre aos 101 anos Orlando Drummond, o “seu Peru” da Escolinha do 
Professor Raimundo
Descrição: Internado em maio para tratar uma infecção urinária, ator morreu em 
sua casa, no Rio de Janeiro, de falência múltipla dos órgãos
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-aos-101-anos-orlando-drummond-o-
seu-peru-da-escolinha-do-professor-raimundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 21:25:44
Título: Deputado quer convocar Marcos Pontes à Câmara para explicar “apagão” no 
CNPq
Descrição: \Nada surpreendente vindo do governo mais negacionista da história\, 
afirma Rogério Correia (PT-MG) sobre o erro no sistema Lattes, que reúne 
milhares de dados acadêmicos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-quer-convocar-marcos-pontes-
a-camara-para-explicar-apagao-no-cnpq/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 21:00:17
Título: Morre José Arthur Giannotti, um dos principais nomes da filosofia 
brasileira
Descrição: Ele era professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP e se dedicou, especialmente, ao estudo de autores como 
Marx, Heidegger e Wittgenstein
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-jose-arthur-giannotti-um-dos-
principais-nomes-da-filosofia-brasileira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 20:30:41
Título: CPI: Rosa Weber mantém quebra de sigilos de assessor de Eduardo 
Bolsonaro
Descrição: Carlos Eduardo Guimarães é apontado como integrante do “gabinete do 
ódio”, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada contra a 
Covid-19 e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-rosa-weber-mantem-quebra-de-
sigilos-de-assessor-de-eduardo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 19:29:05
Título: Brasileiros “invadem” Instagram da deputada neta de ministro nazista com
emojis de vômito
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Descrição: Beatrix von Storch, deputada de partido ligado ao neonazismo na 
Alemanha, se encontrou com Bolsonaro e gerou repúdio de políticos, internautas e
entidades
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/brasileiros-invadem-instagram-da-
deputada-neta-de-ministro-nazista-com-emojis-de-vomito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 15:45:22
Título: Genoíno: “O governo Bolsonaro tem duas pernas, uma no centrão e outra no
fardão”
Descrição: Ele lembrou ainda que “o governo passou a compor com o que há de mais
reacionário no sistema neoliberal, e negociam um novo tipo de aliança com os EUA
governado por Biden”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/genoino-governo-bolsonaro-centrao-
fardao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 13:47:39
Título: Centrão passa a mandar no governo Bolsonaro + análise de conjuntura de 
Genoino
Descrição: O senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, confirmou 
que aceitou o convite de Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Casa 
Civil. Bolsonaro ainda vai recriar o Ministério do Emprego e Previdência, que 
será entregue ao comando de Onyx Lorenzoni (DEM-RS), com 202 vagas em cargos 
comissionados que serão loteados a parlamentares do Centrão.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/centrao-passa-a-mandar-no-governo-
bolsonaro-analise-de-conjuntura-de-genoino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 12:32:39
Título: Lula: “Bolsonaro é um pregador de ódio”, veja vídeo
Descrição: Lula disse ainda que Bolsonaro gosta de \contar mentiras\. \Não é 
possível esse país ter um presidente que conta quatro mentiras por dia. Ele está
ganhando do [Donald] Trump ou pelo menos empatou com o Trump\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-bolsonaro-e-um-pregador-de-odio-
veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-27 12:08:04
Título: CPI já encontrou R$ 50 milhões em transações “atípicas”
Descrição: Senador Alessandro Vieira afirma que valores são atrelados a contas 
de empresas de Francisco Maximiliano, dono da Precisa Medicamentos, um dos pivôs
do escândalo Covaxin
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-50-milhoes-transacoes-atipicas/
 
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: The Intercept
Data: 2021-07-27 14:20:44
Título: Champanhe, preconceito e dedo na cara: reagente, a baladeira covideira 
tá na pista
Descrição: Nascida num Brasil orgulhoso da própria arrogância, a baladeira 
covideira não admite que interfiram na sua liberdade, inclusive a de espalhar o 
vírus.The post Champanhe, preconceito e dedo na cara: reagente, a baladeira 
covideira tá na pista appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/27/covideira-baladeira-na-pista/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
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Data: 2021-07-28 06:48:57
Título: Os youtubers que denunciaram campanha secreta para espalhar fake news 
contra vacina da Pfizer
Descrição: Uma misteriosa agência de marketing ofereceu secretamente pagar 
influenciadores de redes sociais para que espalhassem desinformação sobre as 
vacinas de covid-19.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-57975985
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-27 19:17:27
Título: O que se sabe do 'apagão do CNPq' que deixou cientistas sem acesso ao 
currículo Lattes
Descrição: Todos os serviços de órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovação apresentam sérios problemas nos últimos dias. Paralisação afeta 
diretamente a Ciência brasileira.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57992217
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-28 01:26:53
Título: Como nasce, cresce e morre a febre da cloroquina no Brasil
Descrição: Medicamento usado como boia de salvação pelo presidente perdeu 
respaldo do Ministério da Saúde para o tratamento da covid-19 e começa a ser 
substituído, nos discursos, por nova droga
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-28/como-nasce-cresce-e-morre-a-
febre-da-cloroquina-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-27 21:36:33
Título: Bolsonaro confessa que sem os corruptos do Congresso não poderia 
governar
Descrição: Aquele mito chamado por Deus para destruir o Brasil comunista, que 
obviamente não existia, claudicou e voltou ao redil da velha política, faminta 
por cargos e poder
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-07-27/bolsonaro-confessa-que-sem-os-
corruptos-do-congresso-nao-poderia-governar.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-28 00:00:00
Título: Bolsonaro atacou imprensa 87 vezes no primeiro semestre de 2021, aumento
de 74%, diz entidade
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro atacou a imprensa ao menos 87 vezes no 
primeiro semestre de 2021, um aumento de 74% em relac?a?o ao segundo semestre de
2020, revela levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), 
divulgado nesta quarta-feira (8).Leia mais (07/28/2021 - 06h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/bolsonaro-atacou-imprensa-87-vezes-no-primeiro-semestre-de-
2021-aumento-de-74-diz-entidade.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-27 00:00:00
Título: Aras vai intimar Braga Netto para explicar ameaças às eleições
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, vai intimar o ministro
da Defesa, Braga Netto, para se explicar sobre as supostas ameaças que teria 
feito contra o processo eleitoral. O general teria afirmado a parlamentares que 
as eleições de 2022 não ocorreriam caso o voto impresso não seja adotado no 
Brasil.Leia mais (07/27/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/aras-vai-intimar-braga-netto-para-explicar-
ameacas-as-eleicoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-27 00:00:00
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Título: Funai já sabia sobre declaração de coordenador estimulando 'meter fogo' 
em indígenas isolados no AM
Descrição: A sede da Funai (Fundação Nacional do Índio) tem conhecimento desde o
dia 7 de julho do áudio em que seu coordenador regional do Vale do Javari (AM), 
o tenente reformado do Exército Henry Charlles Lima da Silva, aparece 
estimulando líderes do povo marubo a disparar contra indígenas isolados. O 
funcionário, no entanto, não foi punido ou exonerado até agora.Leia mais 
(07/27/2021 - 12h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/funai-ja-sabia-sobre-declaracao-de-coordenador-estimulando-
meter-fogo-em-indigenas-isolados-no-am.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-07-27 18:41:00
Título: Projeto permite derrubada de vegetação nativa para construção de 
barragens para irrigação
Descrição: Proposta altera o Código Florestal para tratar esses reservatórios de
água como de utilidade pública
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/787693-projeto-permite-derrubada-de-
vegetacao-nativa-para-construcao-de-barragens-para-irrigacao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-07-27 12:03:00
Título: Projeto prevê a criação de linhas de crédito para pequenas igrejas
Descrição: Autor da proposta diz que instituições têm relevante função social
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/778623-projeto-preve-a-criacao-de-
linhas-de-credito-para-pequenas-igrejas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-28 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 28 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (28), marcada pela acusação de Biden à Rússia de 
interferência nas eleições de 2022, pelas consultas Rússia-EUA sobre controle de
armas na Suíça e pela posse do presidente do Peru.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021072817833307-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-28-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-28 04:24:08
Título: Biden alerta sobre possível guerra com Rússia por alegados ciberataques
Descrição: Presidente dos EUA alertou para a possível ameaça de guerra com a 
Rússia devido a supostos ataques cibernéticos e alegou que a Rússia já estaria 
interferindo nas eleições de meio de mandato do próximo ano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021072817832651-biden-alerta-sobre-
possivel-guerra-com-russia-por-alegados-ciberataques/
 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-27 14:34:15
Título: Inteligência do Irã afirma que destruiu célula adormecida do Mossad 
fortemente armada
Descrição: Ministério iraniano diz que desmantelou e capturou junto a grande 
carregamento de armas uma célula adormecida do serviço de inteligência 
israelense. As armas seriam destinadas para transformar \protestos em motins\.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021072717831455-
inteligencia-do-ira-afirma-que-destruiu-celula-adormecida-do-mossad-fortemente-
armada/
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