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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-29 21:29:28
Título: Cinemateca Brasileira: trabalhadores alertam para risco de incêndio há 
mais de um ano
Descrição: Em abril deste ano, os funcionários voltaram a se mobilizar pela 
preservação do maior acervo da América do Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/29/cinemateca-brasileira-
trabalhadores-alertam-para-risco-de-incendio-ha-mais-de-um-ano

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-29
Título: Em live, Bolsonaro não prova ‘fraude’ em eleições; TSE rebate as fake 
news
Descrição: Com popularidade em queda e atrás nas pesquisas de intenção de voto 
para 2022, o presidente dobra a aposta no enfrentamento às instituições.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/em-live-bolsonaro-nao-prova-
fraude-em-eleicoes-tse-rebate-as-fake-news/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-29 17:48:28
Título: Indústrias, destruição ambiental e gases estufa: o que está causando a 
onda de frio no Brasil
Descrição: Especialistas explicam que ação humana é a maior responsável por 
alterações no clima que acabam prejudicando mais pobres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/29/industrias-destruicao-ambiental-
e-gases-estufa-o-que-esta-causando-a-onda-de-frio-no-brasil

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-07-29
Título: Três norte-americanos produzem emissões de carbono suficientes para 
matar uma pessoa, diz estudo
Descrição: O estilo de vida levado por 3,5 norte-americanos pode produzir 
emissões de gás carbônico capaz de matar uma pessoa, pelo aquecimento que é 
produzido com o CO2. Foi o que apontou um estudo publicado nesta quinta-feira 
(29/07) pela revista científica Nature.
A análise é baseada no conceito de “custo social do carbono”, valor que calcula 
os danos causados por cada tonelada de emissão de dióxido de carbono na 
atmosfera. Esse cálculo indica que é possível chegar a um número estimado de 
mortes pelas emissões de gases e, consequentemente, pela crise climática.
Url : https://operamundi.uol.com.br/meio-ambiente/70757/tres-norte-americanos-
produzem-emissoes-de-carbono-suficientes-para-matar-uma-pessoa-diz-estudo

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-07-29 
Título: A boiada invade a tela
Descrição: Brasil Paralelo lança documentários que negam desmatamento e 
distorcem temática indígena com parcerias com o governo e investimento de 
ruralista
Url :https://apublica.org/2021/07/a-boiada-invade-a-tela/

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-07-29 
Título: No reino do agronegócio amazônico
Descrição: O onipotente setor do agronegócio está se organizando para se 
apresentar como imprescindível no Brasil. Uma batalha de ideias e uma luta 
política que envolve campanhas publicitárias recorrentes e que tem dramáticas 
consequências ecológicas e sociais na Amazônia.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/290721/au-royaume-de-l-
agrobusiness-amazonien
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Fonte: CUT
Data: 2021-07-29
Título: Bolsonaro é o responsável pela perda de 377 empregos por hora, diz 
Sergio Nobre
Descrição: Para presidente de CUT, esse número absurdo de pessoas demitidas por 
hora é resultado da política econômica do governo, da falta de investimentos e 
precarização dos empregos
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-e-o-responsavel-pela-perda-de-
377-empregos-por-hora-diz-sergio-nobre-d68f

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-29
Título: Militares da ativa e da reserva no governo têm acréscimos de até R$ 17 
mil no salário
Descrição: Por  Naomi Matsui. Não são apenas os generais do primeiro escalão do 
governo Bolsonaro que acumulam altos salários. A lista de patentes que somam 
remunerações civil e militar ao entrar para o Executivo inclui coronéis, 
tenentes-coronéis, contra-almirantes, além de generais no segundo escalão. As 
remunerações chegam à casa de R$ 40 mil.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/29/militares-da-ativa-e-da-reserva-no-
governo-tem-acrescimos-de-ate-r-17-mil-no-salario/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-29 21:11:59
Título: Famílias têm endividamento recorde sob governo Bolsonaro
Descrição: O Brasil está se tornando o país da dívida generalizada. Entre as 
famílias, lado mais vulnerável da derrocada que também atinge empresas e a 
União, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/familias-tem-endividamento-recorde-
sob-governo-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-29 16:36:03
Título: PB: mulheres negras lançam dossiê sobre condições de vida durante 
pandemia
Descrição: O dossiê foi construído por 16 profissionais da Educação, ativistas e
estudiosas do campo da epistemologia da negritude
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/29/pb-mulheres-negras-lancam-
dossie-sobre-condicoes-de-vida-durante-pandemia

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-07-29
Título: Com ‘Baile de Favela’, Rebeca Andrade é prata na ginástica artística 
olímpica.
Descrição: A ginasta Rebeca Andrade foi a primeira a garantir uma medalha na 
ginástica artística dos Jogos Olímpicos. Nesta quinta-feira 29, mais uma vez ao 
som de Baile de Favela, a atleta de 22 anos garantiu a medalha de prata ao 
Brasil na categoria.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/com-baile-de-favela-rebeca-
andrade-e-prata-na-ginastica-artistica-olimpica/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 13:58:19
Título: “A primeira medalha do Brasil na ginástica feminina foi negra. Isso é 
muito importante”, diz Daiane dos Santos
Descrição: Rebeca Andrade conquistou nesta quinta-feira a primeira medalha 
olímpica da ginástica artística feminina do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ginasta-mulher-negra-rebeca/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-29 16:21:08
Título: Campanha expõe realidade de mães solo sem auxílio emergencial no Brasil
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Descrição: \Sem auxílio, mães solo não sabem o que dar para os filhos comer”, 
diz Paola Carvalho, da Campanha Renda Básica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/29/campanha-expoe-realidade-de-
maes-solo-sem-auxilio-emergencial-no-brasil

Fonte: Montedo
Data: 2021-07-29
Título: Pazuello diz à PF não poder provar que Bolsonaro o avisou sobre Covaxin
Descrição: Em depoimento à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira (29/7), o
ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que não tem como provar que o 
presidente Jair Bolsonaro o avisou sobre supostas fraudes na compra da vacina 
indiana Covaxin. No entanto, Pazuello afirmou que o chefe do comunicou 
verbalmente sobre o caso.
Bolsonaro é acusado de cometer o crime de prevaricação ao ser informado sobre 
irregularidades nos contratos e de não levar a informação até as autoridades 
competentes. Pazuello disse que também não pode provar que acionou o secretário-
executivo da pasta, Élcio Franco, para apurar o caso.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/07/29/pazuello-diz-a-pf-nao-poder-provar-
que-bolsonaro-o-avisou-sobre-covaxin/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-29 15:18:59
Título: Cuba começa a vacinar grávidas e lactantes com fórmula Abdala 
Descrição: País já administrou mais de 9 milhões de doses de imunizantes 
próprios em menos de dois meses de campanha de vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/29/cuba-comeca-a-vacinar-gravidas-
e-lactantes-com-formula-abdala

Fonte: Vatican News - Português
Título: Concluída a pré-cúpula ONU sobre sistemas alimentares, mas o trabalho 
continua
Descrição: Ainda há muito a ser feito para concretizar os objetivos das Nações 
Unidas de transformar o atual sistema agrícola para poder alimentar o mundo. 
Esta é a convicção de Amina J. Mohammed, vice-secretária geral das Nações 
Unidas, que fez o discurso final da conferência de três dias em Roma
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-07/conclusao-pre-cupula-
sistemas-alimentares-onu-fao-roma.html

Fonte: Poder360
Título: 3 americanos são capazes de emitir mais de 4.000 toneladas de CO2, diz 
estudo
Descrição: Cientistas apontam que o estilo de vida dessas pessoas é suficiente 
para causar a morte de uma outra
Url :https://www.poder360.com.br/meio-ambiente/3-americanos-sao-capazes-de-
emitir-mais-de-4-000-toneladas-de-co2-diz-estudo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-29 13:55:20
Título: Primeira medalha da Venezuela em Tóquio foi dedicada a Chávez no dia do 
seu aniversário
Descrição: Halterofilista Julio Mayora ganhou medalha de prata depois de 
levantar 326kg: \ um presente para Chávez\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/29/primeira-medalha-da-venezuela-
em-toquio-foi-dedicada-a-chavez-no-dia-do-seu-aniversario

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula sugeriu negociação Cuba-EUA para acabar com o bloqueio
Descrição: 30 de julho de 2021, 0:24 Brasília, 30 de julho (Prensa Latina) O ex-
presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação de uma mesa 
de negociações entre Cuba e os Estados Unidos para levantar o bloqueio e evitar 
tentativas de interferência de um país sobre outro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=465881&SEO=lula-sugirio-
negociacion-cuba-eeuu-para-fin-del-bloqueo
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-29 13:41:19
Título: PE: MST doa 13 toneladas de alimentos em protesto à postagem do governo 
no Dia do Agricultor
Descrição: Post nas redes do governo incentivava o armamento, Brasil é o país 
mais letal para militantes do campo, segundo estudo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/29/pe-mst-doa-13-toneladas-de-
alimentos-em-protesto-a-postagem-do-governo-no-dia-do-agricultor
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-29 13:05:15
Título: Tem início iniciativa de imunização em massa contra covid no Complexo da
Maré, no Rio
Descrição: Medida que faz parte de pesquisa da Fiocruz pretende contemplar 30 
mil moradores da região, na faixa de 18 a 33 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/29/tem-inicio-iniciativa-de-
imunizacao-em-massa-contra-covid-no-complexo-da-mare-no-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-29 12:41:55
Título: Um governo \do povo para o povo\: veja o 1º discurso de Pedro Castillo, 
novo presidente do Peru
Descrição: Chefe de Estado peruano irá exercer o cargo pelos próximos seis anos 
e promete um governo \do povo para o povo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/29/um-governo-do-povo-para-o-povo-
veja-o-1-discurso-de-pedro-castillo-novo-presidente-do-peru
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-29 11:34:48
Título: DF: MST ocupa superintendência do INCRA para reivindicar políticas de 
agricultura
Descrição: Mobilização reivindicou retomada de políticas voltadas para a 
agricultura familiar e camponesa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/29/df-mst-ocupa-superintendencia-
do-incra-para-reivindicar-politicas-de-agricultura
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-30 01:33:12
Título: Funcionários da Vivo podem deflagrar greve por tempo indeterminado nesta
sexta-feira
Descrição: A Vivo/Telefônica pode enfrentar greve dos funcionários a partir 
desta sexta-feira (30/7) por tempo indeterminado. O sindicato que representa os 
trabalhadores em telecomunicações no estado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/funcionarios-da-vivo-podem-
deflagrar-greve-por-tempo-indeterminado-nesta-sexta-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-29 14:10:03
Título: Requião prevê vitória com 97% dos votos na convenção do MDB do Paraná
Descrição: Pré-candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião acredita que 
passará pela provação no MDB do Paraná. Ele disse ao Blog do Esmael que, neste 
sábado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/requiao-preve-vitoria-com-97-dos-
votos-na-convencao-do-mdb-do-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-29 13:19:59
Título: Governo Ratinho pede doação de cobertores enquanto gasta R$ 107 milhões 
em propaganda
Descrição: Na internet é possível comprar avulso um cobertor de casal por R$ 
39,90. Com o dinheiro gasto pelo governo do Paraná em propaganda no ano 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/governo-ratinho-pede-doacao-de-
cobertores-enquanto-gasta-r-107-milhoes-em-propaganda/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 01:55:08
Título: Live de Bolsonaro na TV Brasil é campanha antecipada e abuso de poder, 
diz especialista em direito eleitoral
Descrição: À Fórum, o advogado Renato Ribeiro de Almeida afirmou ainda que 
Bolsonaro adota estratégia golpista ao falar de fraude - sem provas - nas urnas,
\Para um país que teve ditatura militar há pouco tempo, isso é muito grave\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/live-de-bolsonaro-na-tv-brasil-e-
campanha-antecipada-e-abuso-de-poder-diz-especialista-em-direito-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 01:16:52
Título: Paulo Galo, Borba Gato e as alegorias do terror – Por Mônica Francisco
Descrição: É inadmissível que ainda hoje tenhamos estátuas de genocidas, 
racistas, eugenistas, senhores de escravos e abusadores de mulheres sendo 
glorificadas em praça pública como heróis do povo brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/debates/paulo-galo-borba-gato-e-as-alegorias-
do-terror-por-monica-francisco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 00:53:45
Título: Precisamos falar da saúde mental dos atletas e de todos nós – Por 
Alexandre Padilha
Descrição: Atletas de diversos países assumiram publicamente que enfrentam algum
tipo de sofrimento mental e desistiram de competições
Url :https://revistaforum.com.br/rede/precisamos-falar-da-saude-mental-dos-
atletas-e-de-todos-nos-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 00:04:54
Título: Eleições 2022: Lula lidera intenções de voto em MG, diz pesquisa
Descrição: Levantamento encomendado pelo jornal O Tempo mostra que Lula lidera 
corrida presidencial entre os mineiros com 38,7%, contra 25,1% de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-lula-mg-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 23:15:07
Título: Trabalhadores do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia paralisam 
atividades
Descrição: De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de 
Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades Coligadas no Estado de São 
Paulo, entidade quer retirar benefícios e se recusa a pagar correção salarial
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/trabalhadores-do-conselho-regional-de-
tecnicos-em-radiologia-paralisam-atividades/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 21:26:28
Título: Barroso explica insistência de Bolsonaro em ‘fraude’ na eleição: “Não 
aceita a democracia”
Descrição: No dia em que chefe do Executivo promete \provar\ fraude nas urnas, 
presidente do TSE volta a reafirmar segurança do sistema eleitoral brasileiro e 
pregar contra o voto impresso: \Filme de terror\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/barroso-explica-insistencia-de-
bolsonaro-em-fraude-na-eleicao-nao-aceita-a-democracia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 18:33:24
Título: Após pressão, governo vai manter Programa de Alimentação do Trabalhador
Descrição: \Importante vitória do movimento sindical e dos trabalhadores\, 
celebrou Antonio Neto, presidente da CSB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-manter-programa-de-
alimentacao-do-trabalhador/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-07-29 17:54:52
Título: Na Hungria, Hamilton e Vettel criticam lei anti-LGBT do governo Orbán
Descrição: No mês passado, o Parlamento aprovou uma lei que associa a 
homossexualidade ao crime de pedofilia e proíbe conteúdo sobre sexualidade nas 
escolas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/hungria-lgbt-vettel-hamilton-orban/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 17:30:22
Título: Violência psicológica contra a mulher agora é crime
Descrição: Entrou em vigor nesta quinta-feira (29) a lei que coloca esse tipo de
abuso no Código Penal. Os condenados podem pegar de seis meses a dois anos de 
prisão
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/violencia-psicologica-mulher-crime/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 17:25:17
Título: Ricardo Berzoini: “Onyx Lorenzoni é um liberal ignorante e 
preconceituoso”
Descrição: O ex-ministro do Trabalho também afirmou que o Congresso Nacional tem
que realizar uma auditoria técnica no CNPq para descobrir o que houve
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/onyx-lorenzoni-trabalho-ignorante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 15:15:56
Título: Rede Bistek Supermercados é a 94ª empresa a retirar anúncio do Sikêra 
JR.
Descrição: Desde que chamou a comunidade LGBT de \raça desgraçada\, o 
apresentador perdeu uma série de anunciantes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sikera-homofobico-patrocinador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 15:04:05
Título: Gleisi à promotora que viu “livre manifestação” em ameaça a Lula: “é 
apologia ao crime”
Descrição: Presidente do PT afirmou que não só é absurda a ideia de que “não se 
pode censurar” quem intimida usando uma arma, e diz postura de integrante do 
Ministério Público incentiva atitudes criminosas
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/gleisi-promotora-livre-manifestacao-
ameaca-apologia-ao-crime/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 13:29:55
Título: “Eu sou conhecida porque sou tetracampeã mundial de skate e não por ser 
casada com o ‘Lucas da Fresno'”, diz Karen Jonz para jornalista
Descrição: Durante entrevista, jornalista associou a fama da atleta ao trabalho 
de seu marido e foi corrigido ao vivo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/karen-jonz-skate-machismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 11:58:48
Título: Pastor bolsonarista é preso por escravizar crianças e adolescentes no 
Paraná
Descrição: Autoproclamado apóstolo, Gerdal Costa da Silva e a esposa, bispa 
Seuma, mantinham menina de 13 anos como escrava doméstica. Pais que tentavam 
resgatar filhos eram ameaçados com pistola 9 mm, que foi apreendida com o pastor
bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pastor-bolsonarista-e-preso-por-
escravizar-criancas-e-adolescentes-no-parana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 11:33:20
Título: Padre Júlio mobiliza rede que acolhe “irmãos de rua” em igrejas e 
estações do Metrô
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Descrição: É impossível medir com precisão quantas vidas o pároco da Pastoral do
Povo de Rua de São Paulo terá salvado esta semana em São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padre-julio-mobiliza-rede-que-acolhe-
irmaos-de-rua-em-igrejas-e-estacoes-do-metro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 11:21:53
Título: “Lattes já está recuperado, nós temos backup”, diz presidente do CNPq
Descrição: A Plataforma Lattes, que reúne toda a produção acadêmica do Brasil, 
está fora do ar há mais de 5 dias e não há previsão de retorno
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/backup-lattes-cnpq/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 10:30:00
Título: Cirurgias e superação: conheça a história do bronze que vale ouro de 
Mayra Aguiar
Descrição: Ela se tornou, nesta quinta-feira, a primeira judoca brasileira a 
conquistar três medalhas de bronze na modalidade em três Olimpíadas seguidas
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/cirurgias-e-superacao-conheca-a-
historia-do-bronze-que-vale-ouro-de-mayra-aguiar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 09:27:40
Título: Dossiê de Bolsonaro usa técnica Lava Jato sobre fraude nas eleições: 
convicções sem provas
Descrição: Uma equipe de especialistas em fake news já está posicionada em 
Brasília para a live anunciada em que Bolsonaro pretende comprovar fraude nas 
eleições de 2014, quando Dilma venceu Aécio  que deu início ao golpe. O dossiê 
recebido pelo presidente, no entanto, segue a técnica da Lava Jato: convicções 
sem provas. Entre os especialistas, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/dossie-de-bolsonaro-usa-tecnica-lava-
jato-sobre-fraude-nas-eleicoes-conviccoes-sem-provas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-29 09:10:50
Título: Bolsonaro recebe dossiê sobre fraude nas urnas com vídeo fake de irmã de
Nise Yamaguchi
Descrição: Dossie entregue à Bolsonaro, no entanto, não traz provas, mas apenas 
convicções de um \especialista\ apresentado durante vídeo divulgado por Naomi 
Yamaguchi, que foi candidata a deputada pelo PSL em 2018
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-recebe-dossie-
sobre-fraude-nas-urnas-com-video-fake-de-irma-de-nise-yamaguchi/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-29 21:15:43
Título: Onde o Brasil entra na trama internacional do golpe na Bolívia
Descrição: O governo de Luis Arce segue querendo revirar até o último detalhe do
golpe que apeou Evo Morales do poder. E essa busca, que já cruzou as fronteiras 
e bateu no Equador e na Argentina, promete chegar aqui também.The post Onde o 
Brasil entra na trama internacional do golpe na Bolívia appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/29/brasil-golpe-bolivia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-07-29 10:02:39
Título: Planalto usa LGPD como desculpa para esconder visitas de Luís Miranda a 
Bolsonaro
Descrição: Para o governo, manter sob sigilo dados sobre visitas de pessoas 
públicas ao presidente é uma forma de manter a segurança – do presidente.The 
post Planalto usa LGPD como desculpa para esconder visitas de Luís Miranda a 
Bolsonaro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/29/planalto-lgpd-esconder-visitas-miranda-
bolsonaro/
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-30 06:00:21
Título: Jade Barbosa: Rebeca Andrade chegou ao ano mais incrível de sua carreira
Descrição: A prata que a Rebeca Andrade conquistou ontem traz um pouco de paz 
para disputar as finais de aparelhos. Acho que isso vai fazerela se sentir mais 
tranquila no solo e no salto, porque tira o peso de conquistar uma medalha para 
o Brasil. Às vezes, o atleta consegue competir bem o primeiro dia e depois vai 
perdendo o rendimento. Mas esse não é o caso dela, que se preparou para manter a
excelência até o final.
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/jade-barbosa-rebeca-andrade-chegou-ao-
ano-mais-incrivel-de-sua-carreira-25133165
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-30 01:38:11
Título: Suposto 'padrão' citado por Bolsonaro não indica fraude eleitoral, 
presidente admite não ter provas
Descrição: \Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram 
fraudadas. São indícios. Um crime se desvenda com vários indícios. Vamos 
apresentar vários indícios aqui\, disse Bolsonaro, que pediu à PF análise de 
denúncia que tenta provar manipulação nas eleições de 2014.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58021139
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-30 06:39:51
Título: Os 5 lugares da América Latina eleitos patrimônios da humanidade — 1 
deles no Brasil
Descrição: Sítio Burle Marx, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi um dos locais 
que recebeu láurea, com inclusão, Brasil passa a ter 23 bens inscritos na Lista 
do Patrimônio Mundial.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58014849
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-29 21:02:50
Título: PF faz operação após BBC revelar venda de terras protegidas na Amazônia
Descrição: Investigados, que negociavam as áreas pelo Facebook, responderão por 
invasão de terras públicas, desmatamento ilegal e estelionato.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58020855
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-30 00:29:44
Título: Bolsonaro não tem provas sobre fraude de urnas, mas insiste em ilação já
desmentida por TSE
Descrição: Indícios apresentados pelo presidente foram fragmentos de notícias 
baseadas em vídeos da internet, que tratam de suspeitas já investigadas e 
desmentidas pelo Supremo Tribunal Eleitoral
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-30/bolsonaro-nao-tem-provas-sobre-
fraude-de-urnas-mas-insiste-em-ilacao-ja-desmentida-por-tse.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-29 00:00:00
Título: José Dirceu, Carol Proner e Juliane Furno falarão sobre conjuntura 
política em podcast
Descrição: O ex-ministro José Dirceu, a jurista Carol Proner e a cientista 
social Juliane Furno participarão do episódio de estreia do podcast Três por 
Quatro, que vai ao ar nesta sexta (30). Produzido pelo Brasil de Fato, o 
programa será semanal e discutirá a conjuntura política nacional e 
internacional. A edição desta sexta falará sobre a reforma ministerial e as 
mudanças na legislação eleitoral pela Câmara.Leia mais (07/29/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/jose-dirceu-carol-proner-e-juliane-furno-
falarao-sobre-conjuntura-politica-em-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/07/jose-dirceu-carol-proner-e-juliane-furno-falarao-sobre-conjuntura-politica-em-podcast.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/07/jose-dirceu-carol-proner-e-juliane-furno-falarao-sobre-conjuntura-politica-em-podcast.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/07/jose-dirceu-carol-proner-e-juliane-furno-falarao-sobre-conjuntura-politica-em-podcast.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-30/bolsonaro-nao-tem-provas-sobre-fraude-de-urnas-mas-insiste-em-ilacao-ja-desmentida-por-tse.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-30/bolsonaro-nao-tem-provas-sobre-fraude-de-urnas-mas-insiste-em-ilacao-ja-desmentida-por-tse.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58020855
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58014849
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58021139
https://oglobo.globo.com/esportes/jade-barbosa-rebeca-andrade-chegou-ao-ano-mais-incrivel-de-sua-carreira-25133165
https://oglobo.globo.com/esportes/jade-barbosa-rebeca-andrade-chegou-ao-ano-mais-incrivel-de-sua-carreira-25133165


Data: 2021-07-29 00:00:00
Título: TSE rebate em série 18 alegações de Bolsonaro feitas sem prova contra 
urna eletrônica
Descrição: Além de usar o Twitter para desmentir em tempo real os relatos contra
o sistema eleitoral feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a 
Secretaria de Comunica&ccedil,&atilde,o do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
compilou uma série de links e rebateu 18 alega&ccedil,&otilde,es apresentadas 
pelo mandatário durante a live desta quinta-feira (29).Leia mais (07/29/2021 - 
22h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/tse-rebate-em-serie-18-alegacoes-de-bolsonaro-feitas-sem-
prova-contra-urna-eletronica.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-29 00:00:00
Título: PSDB diz que Bolsonaro apresentou provas de que é dado a paranoias e 
teorias da conspiração
Descrição: O PSDB, partido que fez auditoria das eleições de 2014 e concluiu que
não houve fraude no processo, emitiu uma nota na noite desta quinta-feira (29) 
afirmando que as únicas provas apresentadas por Jair Bolsonaro em live foram de 
que o presidente é dado a \paranoias e teorias da conspiração\.Leia mais 
(07/29/2021 - 20h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/07/psdb-diz-que-bolsonaro-apresentou-provas-de-que-e-dado-a-
paranoias-e-teorias-da-conspiracao.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-30 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 30 de julho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (30), marcada pelo incêndio em um galpão da 
Cinemateca Brasileira, pela restauração do acordo de tropas Filipinas-EUA e pela
operação médica da esposa de Joe Biden.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021073017839719-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-30-de-julho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-29 18:31:59
Título: Bolívia anuncia envio de 20 toneladas de ajuda humanitária a Cuba
Descrição: O governo da Bolívia anunciou o envio de ajuda humanitária para Cuba,
consistindo principalmente na doação de bens médicos e alimentares.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021072917839238-bolivia-anuncia-envio-
de-20-toneladas-de-ajuda-humanitaria-a-cuba/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-29 11:00:00
Título: Poderia Lula 'pacificar' América Latina após 'legado de Bolsonaro' se 
ganhar em 2022?
Descrição: A Sputnik explica o atual estágio das relações entre Brasil e Cuba 
para entender se uma eventual volta da esquerda ao poder no Brasil teria o 
condão de fazer retomar os laços entre Havana e Brasília.
Url :https://br.sputniknews.com/sputnik_explica/2021072917837231-poderia-lula-
pacificar-america-latina-apos-legado-de-bolsonaro-se-ganhar-em-2022/
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