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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-28 22:05:57
Título: Brasil registra 1.344 mortes por covid-19 em 24 horas, em SP, Doria 
anuncia fim do isolamento
Descrição: Variante delta faz mundo endurecer isolamento, e governador paulista 
ignora índice extremamente alto de covid no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/brasil-registra-1-344-mortes-
por-covid-19-em-24-horas-em-sp-doria-anuncia-fim-do-isolamento
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-28 10:00:29
Título: Brasileiros lideram ranking mundial de sensação de viver em 'país em 
declínio'
Descrição: Dois terços dos entrevistados no Brasil creem que país está piorando,
aponta pesquisa do Ipsos, 72% opinam que sociedade brasileira está 'falida'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57993147

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-28 20:25:24
Título: Secom gera revolta com foto de homem armado divulgada no Dia do 
Agricultor, CNDH oficia governo
Descrição: Planalto publicou e depois apagou postagem em tom belicoso, de homem 
com arma representando trabalhador do campo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/secom-gera-revolta-com-foto-de-
homem-armado-divulgada-no-dia-do-agricultor-cndh-oficia-governo

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-28 00:00:00
Título: Colocaram um jagunço armado em homenagem ao Dia do Agricultor, diz 
Stedile, do MST
Descrição: Dirigente e fundador do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra), o economista João Pedro Stedile lamenta a imagem escolhida pela 
Secretaria de Comunicação,o do governo Jair Bolsonaro para homenagear o Dia do 
Agricultor.
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/07/colocaram-um-jagunco-armado-em-homenagem-ao-dia-do-
agricultor-diz-stedile-do-mst.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 00:33:47
Título: JN destaca posição do MST sobre post do governo com “agricultor” armado
Descrição: Confira momento em que o telejornal da Globo dá destaque à posição do
movimento
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jn-mst-sobre-governo-agricultor-armado/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-28 18:17:12
Título: Lula venceria Bolsonaro por 51% a 32% se eleição fosse hoje, mostra 
pesquisa divulgada nesta 4ª
Descrição: Petista também venceria Ciro Gomes (PDT) em eventual segundo turno, 
por 45% a 25%, já Bolsonaro perderia do pedetista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/lula-venceria-bolsonaro-por-51-
a-32-se-eleicao-fosse-hoje-mostra-pesquisa-divulgada-nesta-4

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-28
Título: Bolsonaro publicava cartas em sites nazistas em 2004: “vocês são a razão
da existência do meu mandato”
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Descrição: Por Leandro Demori, do The Intercept - Foi por acaso que a 
antropóloga Adriana Dias encontrou provas de que neonazistas brasileiros apoiam 
Jair Bolsonaro há pelo menos 17 anos.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-publicava-cartas-em-sites-
nazistas-em-2004-voces-sao-a-razao-da-existencia-do-meu-mandato?
amp=&utm_source=Whatsapp&utm_medium=whatsapp-amp&utm_campaign=whatsapp

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-29
Título: Promotora justifica ameaça de morte a Lula como manifestação da 
liberdade de pensamento
Descrição: Em manifestação na ação do ex-presidente Lula (PT) contra o 
empresário José Sabatini, que gravou vídeo ameaçando-o com um revólver, a 
promotora Maria Paula Machado de Campos requereu a rejeição da queixa-crime, 
afirmando que o acusado agiu por comoção e exercendo a "livre manifestação do 
pensamento".
Url : https://www.brasil247.com/brasil/promotora-justifica-ameaca-de-morte-a-
lula-como-manifestacao-da-liberdade-de-pensamento

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro eleva ataques à imprensa em 2021
Descrição: Em meio a denúncias de corrupção e críticas pela gestão da pandemia, 
presidente atacou jornalistas 87 vezes no primeiro semestre. Ofensas atingem \
nível inimaginável de vulgaridade e violência\, afirma ONG.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-eleva-ataques-à-imprensa-em-2021/a-
58673223?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-29 06:00:30
Título: Bolsonaro deu 1.682 declarações falsas ou enganosas em 2020, aponta 
relatório de ONG internacional
Descrição: BRASÍLIA - Um relatório da organização não-governamental Artigo 19, 
com escritório em noves países, inclusive o Brasil, mostra que o presidente Jair
Bolsonaro emitiu 1.682 declarações falsas ou enganosas em 2020, ou seja, mais de
quatro por dia. O documento também aponta ataques de Bolsonaro à imprensa e 
mostra uma queda no nível de liberdade de expressão no mundo em geral e no 
Brasil: o país obteve apenas 52 pontos numa escala que vai de 0 a 100. O índice 
é o mais baixo registrado pelo Brasil desde 2010, quando começou a ser calculado
pela ONG. As informações fazem parte do \Relatório Global de Expressão 2021\, 
com dados de 161 países.vel por 53% dessas mortes no mundo todo.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-deu-1682-declaracoes-falsas-ou-
enganosas-em-2020-aponta-relatorio-de-ong-internacional-1-25131340

Fonte: Congresso em Foco
Título: Em vídeo, relembre as vezes em que Bolsonaro associou o Centrão à 
corrupção
Descrição: A ida do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para o comando da Casa Civil 
tem sido vista como um casamento do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão. Na 
nova função, Ciro deve atuar como um fator moderador, evitando confrontos entre 
o Palácio e Congresso, mas principalmente, garantido a manutenção de uma base de
apoio capaz, tanto 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/em-video-relemebre-as-
vezes-em-que-bolsonaro-associou-o-centrao-a-corrupcao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 23:46:11
Título: Polícia prende miliciano que pode ter ordenado morte de Marielle
Descrição: Segundo a viúva de Adriano da Nóbrega, Julia Lotufo, a milícia da 
Gardênia Azul mandou matar a vereadora
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-prende-miliciano-marielle/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-28 16:05:30
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Título: \Fábrica de doentes\: Pirelli vai embora de Gravataí (RS), deixando uma 
multidão de lesionados
Descrição: Durante um mês, reportagem do Giro de Gravataí ouviu depoimentos de 
trabalhadores e teve acesso a documentos da Justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/fabrica-de-doentes-pirelli-vai-
embora-de-gravatai-rs-deixando-uma-multidao-de-lesionados

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 00:18:55
Título: Advogado de Galo diz que ativista não se arrepende de fogo na estátua de
Borba Gato
Descrição: André Lozano ainda disse à Fórum que a prisão do ativista é 
“temerária”, pois ele se apresentou e autorizou, espontaneamente, a entrada em 
sua residência para busca e apreensão: “Não tem interesse em obstruir a Justiça”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/advogado-de-galo-diz-que-ativista-nao-
se-arrepende-de-fogo-na-estatua-de-borba-gato/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-28 14:59:49
Título: Joel Luiz Costa: “Prender no Brasil é manter o privilégio da 
branquitude”
Descrição: Advogado que viralizou em vídeo sobre chacina do Jacarezinho 
questiona desigualdade na justiça e defende mais advogados negros para reduzir a
3ª maior população carcerária do mundo
Url :https://apublica.org/2021/07/joel-luiz-costa-prender-no-brasil-e-manter-o-
privilegio-da-branquitude/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-28 15:17:33
Título: Artigo | Ku Klux Klan, Brilhante Ustra e Adolf Hitler: referências do 
bolsonarismo 
Descrição: Desprezo pela história pavimentou não apenas a eleição, mas o 
engajamento popular em torno de Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/artigo-ku-klux-klan-brilhante-
ustra-e-adolf-hitler-referencias-do-bolsonarismo

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 22:46:37
Título: Após denúncia, polícia retoma buscas por meninos desaparecidos em 
Belford Roxo
Descrição: Lucas, 9, Alexandre, 11, e Fernando, 12, estão desaparecidos desde 
dezembro, crianças teriam sido assassinadas por traficantes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-buscas-meninos-desaparecidos-
belford-roxo/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-28
Título: Servidores de todo país param dia 18 em defesa do serviço público, contra a PEC 32
Descrição: Servidores públicos municipais, estaduais e federais participam de 
encontro virtual nos dias 29 e 30 para definirem a mobilização contra PEC 32 que
inclui uma greve nacional do setor em 18 de agosto
Url : https://www.cut.org.br/noticias/servidores-de-todo-pais-param-dia-18-em-
defesa-do-servico-publico-contra-a-pec-3-a7dd

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-07-28
Título: Exclusivo: Dallagnol e esposa compram segundo apartamento em condomínio 
de luxo de Curitiba
Descrição: Imóvel, arrematado em leilão por R$ 2,1 milhões, pertencia a político
condenado por corrupção e assassinado; Moro foi estagiário de advogado acusado 
no mesmo processo, relata Joaquim de Carvalho
Url : https://www.brasil247.com/blog/exclusivo-dallagnol-e-esposa-compram-
segundo-apartamento-em-condominio-de-luxo-de-curitiba
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-07-28 18:57:00
Título: Deputadas pedem derrubada do veto à cobertura de quimioterapia oral por 
planos de saúde
Descrição: Para o governo, proposta contraria o interesse público e causa 
insegurança jurídica
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/788036-deputadas-pedem-derrubada-do-
veto-a-cobertura-de-quimioterapia-oral-por-planos-de-saude/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-28 14:52:31
Título: Bolsonaro nomeou padrinho de Flávio para chefiar Esporte, vetou auxílio 
e acabou com ministério
Descrição: Em dois anos e meio, presidente ainda demitiu dois militares do 
comando das políticas públicas de esporte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/bolsonaro-nomeou-padrinho-de-
flavio-para-chefiar-esporte-vetou-auxilio-e-acabou-com-ministerio
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-28 00:00:00
Título: Receita de organização de saúde que Witzel acusou na CPI saltou 
cinquenta vezes em um ano
Descrição: A CPI da Covid começou a se debruçar sobre documentos das 
organizações sociais da área de saúde que, segundo o ex-governador do Rio de 
Janeiro Wilson Witzel, seriam usadas para atos ilícitos. No depoimento que fez à
comissão, Witzel afirmou também que hospitais federais do estado tinham um \
dono\. E depois disse aos senadores que ele seria Flávio Bolsonaro (Patriota-
RJ).
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/receita-de-organizacao-de-saude-que-witzel-
acusou-na-cpi-saltou-cinquenta-vezes-em-um-ano.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-28 11:28:38
Título: Peru: Castillo assume presidência no dia do bicentenário da 
independência
Descrição: Presidente de esquerda assume o cargo no mesmo dia em que país 
completa 200 anos da sua independência da Coroa espanhola
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/peru-castillo-assume-
presidencia-no-dia-do-bicentenario-da-independencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-28 09:41:21
Título: No Texas, quem denunciar aborto pode ganhar 10 mil dólares
Descrição: Sob administração republicana, estado aprovou uma série de medidas 
que praticamente proíbem o aborto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/no-texas-quem-denunciar-aborto-
pode-ganhar-10-mil-dolares
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-28 07:48:12
Título: \Nova Transamazônica\: reconstrução da BR-319 começa sem estudo de 
impacto ambiental 
Descrição: Asfaltamento da rodovia vai acelerar degradação socioambiental em 
região que quebra recordes de desmatamento na Amazônia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/nova-transamazonica-
reconstrucao-da-br-319-comeca-sem-estudo-de-impacto-ambiental
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-28 19:07:00
Título: Onda intensa de frio exige ação rápida dos prefeitos para salvar vidas 
vulneráveis
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Descrição: Por Milton Alves* A forte onda de frio de origem polar que chegou ao 
Brasil nesta última semana de julho fez a temperatura despencar nas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/onda-intensa-de-frio-exige-acao-
rapida-dos-prefeitos-para-salvar-vidas-vulneraveis/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-28 17:13:40
Título: Bolsonaro faz apologia à violência no campo no Dia do Agricultor
Descrição: O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), além de 
corrupto, é indecente, imoral, genocida. Até mesmo em uma simples homenagem 
mostra seu mau-caratismo anímico, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/bolsonaro-faz-apologia-a-violencia-
no-campo-no-dia-do-agricultor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 02:35:34
Título: Bolsonaro concede Medalha do Mérito Oswaldo Cruz a ministros, aliados e 
até a sua mulher
Descrição: A homenagem a Michelle Bolsonaro, somada a outras duas recebidas em 
três meses, ocorre em um momento de crise no casamento da primeira-dama e o 
presidente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-concede-medalha-do-merito-
oswaldo-cruz-a-ministros-aliados-e-ate-a-sua-mulher/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 02:01:31
Título: Manifesto de personalidades portuguesas denuncia genocídio no Brasil, 
leia a íntegra
Descrição: Centenas de políticos, ativistas, nomes da arte e da cultura de 
Portugal subscrevem abaixo-assinado contra Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/global/manifesto-de-personalidades-portuguesas-
denuncia-genocidio-no-brasil-leia-a-integra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 01:30:20
Título: Conselho indígena denuncia que servidores do governo desviaram vacinas 
para garimpeiros
Descrição: Ao menos 106 doses teriam sido desviadas, segundo denúncia de 
lideranças Yanomami
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/conselho-indigena-denuncia-que-
servidores-do-governo-desviaram-vacinas-para-garimpeiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 00:40:58
Título: Tudo certo, como dois e dois são cinco – Por Juca Ferreira
Descrição: Bolsonaro, seus cúmplices e apoiadores estão fazendo do Estado 
nacional gato e sapato, rebaixando a vida pública brasileira a níveis que 
envergonhariam qualquer republiqueta de bananas
Url :https://revistaforum.com.br/rede/tudo-certo-como-dois-e-dois-sao-cinco-por-
juca-ferreira/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 22:09:06
Título: João Vaccari Neto é absolvido pelo TRE da acusação de caixa 2
Descrição: O ex-tesoureiro do PT foi beneficiado pela sentença que também 
absolveu o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e Francisco Macena, 
tesoureiro na campanha de 2012
Url :https://revistaforum.com.br/politica/joao-vaccari-neto-e-absolvido-pelo-
tre-da-acusacao-de-caixa-2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 20:27:13
Título: Enquanto Bolsonaro loteia governo para o centrão, Lira coloca voto 
impresso como prioridade
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Descrição: Apesar de afirmar que confia no sistema eleitoral brasileiro, 
presidente da Câmara atende os interesses de Bolsonaro e põe voto impresso na 
lista de prioridades da Casa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-centrao-lira-voto-impresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 18:21:39
Título: SP: Sindicado dos Metroviários oferece sede para abrigar pessoas em 
situação de rua
Descrição: Padre Júlio Lancellotti propõe liberação das estações de metrô para 
abrigar pessoas, governo está estudando medida
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/regiao/sudeste/saopaulo/lancellotti-
metroviarios-doria-frio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-28 12:01:24
Título: Carlos Wizard cai na malha fina por aumento patrimonial incompatível de 
R$ 12,4 milhões
Descrição: Ainda de acordo com a Receita, Wizard declarou rendimentos líquidos 
de R$ 16,1 milhões. A Receita apontou estimativa de movimentação financeira 
efetiva em R$ 149,2 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-wizard-cai-na-malha-fina-por-
aumento-patrimonial-incompativel-de-r-124-milhoes/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-28 16:01:52
Título: Funcionário de instituição de saúde mental é acusado de assédio sexual e
terceirizada demite ele e quem denunciou
Descrição: Iabas tem R$ 5 bilhões em contratos públicos para administrar 
serviços públicos de saúde. Mas não soube lidar com uma denúncia interna de 
assédio em uma unidade que trata saúde mental.The post Funcionário de 
instituição de saúde mental é acusado de assédio sexual e terceirizada demite 
ele e quem denunciou appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/28/funcionario-caps-acusado-assedio-
sexual-iabas-demite/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-29 05:00:38
Título: Luta contra o coronavírus custou caro e afetou brasileiros de forma 
desigual
Descrição: A gente procura ser otimista, mas a verdade é que o último ano doeu. 
A perda de mais de 550 mil vidas, encerradas de forma prematura pela Covid-19, 
mergulhou o país em um luto coletivo nunca antes experimentado. Doeu na alma, 
nos ombros, nos olhos. Corações descompassaram, muita gente perdeu a elegância. 
Doeu, sobretudo, ver tanta tristeza e incompetência. Mas, com a vacinação contra
a Covid-19 mantendo um ritmo persistente, a expectativa é de que cheguemos logo 
ao tal “novo normal”.
Url :https://oglobo.globo.com/96-anos/luta-contra-coronavirus-custou-caro-
afetou-brasileiros-de-forma-desigual-25131139
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-28 00:00:00
Título: Tribunal lança aplicativo para consulta sobre a proteção de dados 
pessoais
Descrição: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina lançará nesta sexta-feira 
(30) um aplicativo para atender pedidos relativos à privacidade e proteção de 
dados pessoais no Poder Judiciário catarinense. O LGPDJus é uma ferramenta para 
uso em smartphones, tornando acessíveis os direitos previstos na Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entra em vigor [...]Leia mais (07/28/2021
- 18h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=50117
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Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-07-28 00:00:00
Título: O contínuo horror da tortura e abuso da CIA
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=51201
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-29 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 29 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (29), marcada pela anormal onda de frio no Brasil,
pelo compromisso da Argentina e Colômbia em fortalecer o Banco de 
Desenvolvimento da América Latina e pelo agravamento de tensões entre Armênia e 
Azerbaijão.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021072917836258-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-29-de-julho/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-28 19:22:34
Título: \Ele nos deu esperança\: em data de aniversário, venezuelanos refletem 
sobre Chávez e revolução
Descrição: No dia que comandante bolivariano faria 67 anos, cidadãos relembram 
momentos de seu governo e as ideias que deixou
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/ele-nos-deu-esperanca-em-data-
de-aniversario-venezuelanos-refletem-sobre-chavez-e-revolucao
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