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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-31 01:22:00
Título: Notícias da Covid-19: Brasil perde 555,4 mil vidas na pandemia
Descrição: O total de vidas perdidas para a covid-19 subiu para 555.460. Em 24 
horas, foram confirmadas 963 mortes em decorrência da doença. Já a soma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/noticias-da-covid-19-brasil-perde-
5554-mil-vidas-na-pandemia/

Fonte: CUT
Data: 2021-07-30
Título: Taxa de desemprego é de 14,6% e atinge 14,8 milhões de trabalhadores
Descrição: Taxa do trimestre até maio foi a segunda mais alta da série histórica
da Pnad/IBGE, iniciada em 2012. No total, 32,9 milhões de pessoas são 
subutilizadas (29,3%) e 34,7 milhões (40%) trabalham como informais
Url : https://www.cut.org.br/noticias/taxa-de-desemprego-e-de-14-6-e-atinge-14-
8-milhoes-de-trabalhadores-6683

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 16:11:12
Título: Próxima manifestação da Campanha Nacional Fora Bolsonaro será no dia 7 
de setembro
Descrição: Durante agosto, a campanha irá se somar a outros protestos, dos 
estudantes e dos servidores públicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/proxima-manifestacao-da-
campanha-nacional-fora-bolsonaro-sera-no-dia-7-de-setembro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-31 01:34:52
Título: Fernanda Montenegro sobre incêndio na Cinemateca: “Cultura sofre um cala
boca”, veja vídeo
Descrição: Atriz se somou ao coro que denuncia o descaso do governo Bolsonaro 
com o órgão responsável por preservar a memória do audiovisual no Brasil, \
Tragédia anunciada\
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/fernanda-montenegro-sobre-incendio-na-
cinemateca-cultura-sofre-um-cala-boca-veja-video/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 22:01:21
Título: ABI: “Inação do governo Bolsonaro resulta em incêndio da Cinemateca”
Descrição: A entidade fez uma apelo para que o MPF busque responsabilizar os 
envolvidos
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/abi-inacao-governo-bolsonaro-incendio-
da-cinemateca/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-31 00:55:08
Título: TSE pode incluir live de Bolsonaro sobre “fraude” no inquérito das fake 
news
Descrição: O prazo para o presidente apresentar ao tribunal provas de suposta 
fraude nas urnas se esgota na segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-live-de-bolsonaro-fraude-fake-
news/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 10:42:35
Título: Variante Delta do coronavírus é mais transmissível que gripe comum, 
aponta documento vazado do CDC
Descrição: Pessoas vacinadas estão 90% protegidas da nova variante, mas seu 
efeito em não vacinados \pode ser devastador\
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/variante-delta-vacina-coronavirus/

Fonte: Jacobin
Data: 2021-07-30
Título: A crise climática e a COVID-19 são inseparáveis
Descrição: Por Drew Pendergrass e Troy Vettese Os comentaristas gostam de 
apontar os “mercados úmidos” de Wuhan como a fonte da pandemia, mas a COVID-19 é
o resultado de um fenômeno global muito maior de degradação ambiental. Combater 
os dois significa colocar a política de produção de alimentos e uso da terra no 
centro de nosso projeto socialista.
Url : https://jacobin.com.br/2021/07/a-crise-climatica-e-a-covid-19-sao-
inseparaveis/

Fonte: Unisinos
Data: 2021-07-30
Título: Pauta de costumes revela como guerra cultural é central para o 
radicalismo direitista. Entrevista especial com Ben Cowan
Descrição: Atualmente, nem se ouve mais falar na chamada ‘pauta de constumes’, 
tida como uma das alas fortes do governo de Jair Bolsonaro. No meio desse 
turbilhão de crises, o atual presidente parece ter deixado esse grupo nos 
bastidores e tem tentado sobreviver politicamente se abraçando com o velho 
Centrão e tentando salvar o seu verniz liberal via – agora já mais combalido – 
Ministério da Economia. Mas não é porque não estão em tanta evidência que devem 
ser esquecidos. O professor norte-americano Ben Cowan tem se dedicado a estudar 
a extrema direita a partir da realidade brasileira, pois o que justamente chamou
sua atenção é como a guerra cultural foi o primeiro conflito em que esses grupos
se colocaram como forma de ganhar espaço. E, depois de olhar arquivos de escolas
militares, viu como há por aqui um caso sui generis. “De fato, eu me surpreendi 
com o tamanho do interesse nos temas de moralidade e sexualidade mostrados pelos
documentos da Escola Superior de Guerra - ESG”
Url : http://www.ihu.unisinos.br/611571-pauta-de-costumes-revela-como-guerra-
cultural-e-central-para-o-radicalismo-direitista-entrevista-especial-com-ben-
cowan

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 19:00:04
Título: Por um Brasil livre da fome, Armazém do Campo da início a “Marmitaço” 
solidário em São Paulo
Descrição: Iniciativa irá distribuir 8 mil refeições até 2 de agosto. Campanha 
marca os 5 anos de vida do espaço do MST
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/por-um-brasil-livre-da-fome-
armazem-do-campo-da-inicio-a-marmitaco-solidario-em-sao-paulo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 20:03:05
Título: Rede pede ao STF multa de R$ 500 mil para Bolsonaro a cada nova mentira 
sobre fraude eleitoral 
Descrição: Partido ingressou com mandado de segurança após live de quinta (29), 
em que presidente disparou novas fake news
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/rede-pede-ao-stf-multa-de-r-500-
mil-para-bolsonaro-a-cada-nova-mentira-sobre-fraude-eleitoral
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 11:32:05
Título: Ex-vereador do RJ Cristiano Girão é preso por suspeita de envolvimento 
em dois homicídios
Descrição: Investigação da polícia aponta Girão como mandante e Ronnie Lessa 
como executor de um duplo homicídio em 2014
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/ex-vereador-do-rj-cristiano-
girao-e-preso-por-suspeita-de-envolvimento-em-dois-homicidios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 18:45:45
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Título: Gessica, que emprestou celular a Galo, tem prisão revogada em inquérito 
sobre fogo em estátua
Descrição: Investigações confirmaram que a costureira estava em casa, cuidando 
de crianças, quando a manifestação ocorreu
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/gessica-que-emprestou-celular-a-
galo-tem-prisao-revogada-em-inquerito-sobre-fogo-em-estatua

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-31 01:52:42
Título: Lula se encontra com presidente de Portugal em SP
Descrição: Marcelo Rebelo de Sousa participará da reinauguração do Museu da 
Língua Portuguesa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-presidente-de-portugal-em-sp/

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-07-30
Título: 'Sou favorável à candidatura única de esquerda', diz Ivan Valente
Descrição: Para deputado do PSOL, o objetivo central é derrotar Bolsonaro e é 
possível a unidade ao redor da candidatura de Lula, 'sem hegemonismo'
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/70769/sou-favoravel-a-
candidatura-unica-de-esquerda-diz-ivan-valente

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-30
Título: Unidade latino-americana OEA ou CELAC?
Descrição: Por Gilberto Ríos Munguía. No período de crise capitalista que 
recomeçou em 2008 com o estouro da bolha imobiliária, as agressões políticas e 
comerciais do imperialismo norte-americano e das corporações transnacionais 
contra as débeis democracias latino-americanas se recuperaram. Golpes de estado,
fraude eleitoral, perseguição judicial com os mecanismos de lawfare ou guerra 
legal, campanhas de difamação e desinformação, guerra de quarta e quinta geração
através das redes sociais e a implantação de notícias falsas ou falsas, o uso do
big data e do detalhamento O uso de nossas informações pessoais para conseguir a
manipulação da consciência, fazem parte de um grande esforço para impedir nossa 
libertação como povos.
Url : https://noticiaspia.com/la-unidad-latinoamericana-oea-o-celac/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 22:29:02
Título: Astrólogo usado por Bolsonaro em live sobre “fraude” admite: “Não 
entendo disso”
Descrição: O DCM conversou com Alexandre Chut, que revelou que o vídeo foi 
editado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/astrologo-bolsonaro-live-fraude-nao-
entendo/

Fonte: Poder360
Título: Relator do orçamento cogita parcelar pagamento de precatórios para 
manter teto
Descrição: Governo terá de constar no orçamento de 2022 R$ 89 bilhões em 
precatórios a serem pagos ao longo do ano
Url :https://www.poder360.com.br/economia/relator-do-orcamento-cogita-parcelar-
pagamento-de-precatorios-para-manter-teto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 18:23:39
Título: Justiça argentina reúne provas sobre contrabando de armamento à Bolívia 
durante gestão Macri
Descrição: Defesa do ex-presidente busca frear investigação interna que 
interroga oficiais da Gendarmeria, força policial federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/justica-argentina-reune-provas-
sobre-contrabando-de-armamento-a-bolivia-durante-gestao-macri
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Data: 2021-07-30 16:36:04
Título: MG: na Zona da Mata, moradores reclamam do transtorno causado por 
carretas de mineração
Descrição: Barulho, danificação de vias, rachaduras nas casas e acidentes são 
relatados pela comunidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/mg-na-zona-da-mata-moradores-
reclamam-do-transtorno-causado-por-carretas-de-mineracao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 15:58:39
Título: Justiça do Rio mantém uso de gás lacrimogênio e bala de borracha pela 
polícia em manifestações
Descrição: No pedido, a ABI alegou que o uso dos artefatos pela polícia tem 
gerado letalidade e ofensa física a participantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/justica-do-rio-mantem-uso-de-
gas-lacrimogenio-e-bala-de-borracha-pela-policia-em-manifestacoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 15:44:37
Título: O que fazer com a estátua do Borba Gato? Covereadoras pedem plebiscito e
participação popular 
Descrição: Iniciativa prevê que paulistanos sejam consultados sobre a 
permanência do monumento em local público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/o-que-fazer-com-a-estatua-do-
borba-gato-covereadoras-pedem-plebiscito-e-participacao-popular
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 15:24:07
Título: Um dia após incêndio, governo publica edital para contratar entidade que
vai gerir a Cinemateca
Descrição: Órgão está sem gestor desde dezembro de 2019, o que levou o MPF a 
ajuizar uma ação contra a Secretaria de Cultura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/um-dia-apos-incendio-governo-
publica-edital-para-contratar-entidade-que-vai-gerir-a-cinemateca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 13:53:56
Título: Trabalhadores de serviços essenciais denunciam invisibilidade na fila da
vacinação
Descrição: Algumas categorias foram incluídas entre os serviços essenciais, mas 
não tiveram prioridade no calendário de vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/trabalhadores-de-servicos-
essenciais-denunciam-invisibilidade-na-fila-da-vacinacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 13:41:38
Título: Um ano depois: Regina Duarte nunca assumiu cargo fictício e Cinemateca 
pegou fogo
Descrição: Bolsonaro não cumpriu promessa com atriz, posto oferecido pelo 
presidente sequer existia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/um-ano-depois-regina-duarte-
nunca-assumiu-cargo-ficticio-e-cinemateca-pegou-fogo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 09:47:23
Título: Após prisão de Galo e esposa por fogo em estátua, filha de 3 anos fica 
com avós de mais de 70
Descrição: Detenção da Gessica Barbosa viola requisitos para prisão temporária e
decisão do STF sobre reclusão de mães de crianças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/apos-prisao-de-galo-e-esposa-
por-fogo-em-estatua-filha-de-3-anos-fica-com-avos-de-mais-de-70
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 07:56:18
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Título: Novo podcast do Brasil de Fato discute política com José Dirceu, Carol 
Proner e Juliane Furno
Descrição: O programa Três por Quatro vai ao ar às sextas-feiras e traz 
reflexões sobre os destaques da semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/novo-podcast-do-brasil-de-fato-
discute-politica-com-jose-dirceu-carol-proner-e-juliane-furno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-30 07:50:54
Título: Pautas no Congresso e no STF podem consolidar desmonte da política 
ambiental, veja quais são
Descrição: De olho nas eleições, bancada ruralista e governo federal querem 
rapidez na tramitação e aprovação dos projetos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/30/pautas-no-congresso-e-no-stf-
podem-consolidar-desmonte-da-politica-ambiental-veja-quais-sao
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-30 13:31:58
Título: Sem voto e sem partido, Bolsonaro culpa ‘urnas eletrônicas’ por virtual 
derrota em 2022
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, desmoralizado, continua derretendo nas 
pesquisas de intenção de voto. Ele não tem a vontade do eleitor nem partido para
disputar as 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/sem-voto-e-sem-partido-bolsonaro-
culpa-urnas-eletronicas-por-virtual-derrota-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-07-30 11:28:37
Título: Terceira via só ressuscita com o impeachment de Bolsonaro
Descrição: A Paraná Pesquisas anunciou a “morte” da terceira via no levantamento
de quinta-feira (29/7). No entanto, como o Brasil é um país cristão, que 
acredita 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/07/terceira-via-so-ressuscita-com-o-
impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 20:01:04
Título: “Analista” que participou da live com Bolsonaro é “militante 
bolsominion” do Exército, diz coronel
Descrição: Eduardo Gomes é coronel da reserva e, atualmente, assessor na Casa 
Civil, \Na ativa, defendia ostensivamente a candidatura Bolsonaro/Mourão nas 
redes\, afirma o coronel Marcelo Pimentel
Url :https://revistaforum.com.br/politica/analista-que-participou-da-live-com-
bolsonaro-e-militante-bolsominion-do-exercito-diz-coronel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 19:27:59
Título: Escadaria Marielle Franco é vandalizada com saudação a Borba Gato
Descrição: Ação ocorreu na mesma noite em que monumento em homenagem a Carlos 
Marighella, na região da Avenida Paulista, foi depredado. Casos ocorrem dias 
após ataques à estátua do bandeirante Borba Gato
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/escadaria-marielle-vandalizada-borba-
gato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 19:08:41
Título: Felipe Neto rebate Carla Zambelli: “Toma vergonha nessa cara, aliada de 
assassino”
Descrição: Deputada comentou postagem do youtuber e disse para ele agradecer a 
Bolsonaro por ter se vacinado contra a Covid-19, a resposta foi contundente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/felipe-neto-rebate-carla-zambelli-toma-
vergonha-nessa-cara-aliada-de-assassino/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-07-30 18:17:08
Título: Juízes acusados de vender sentenças são presos no ES
Descrição: Magistrados estão recolhidos em Batalhão da PM por determinação de 
desembargadores do TJES. Ação penal é decorrente de crime praticado na Vara da 
Fazenda Pública de Vila Velha
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/juizes-vender-sentencas-presos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 17:12:35
Título: Monumento a Marighella é depredado em São Paulo
Descrição: Lápide, que traz inscrições em homenagem ao guerrilheiro morto pela 
Ditadura Militar, foi quase totalmente coberta por tinta vermelha. Polícia 
paulista prenderá autores, como no caso Borba Gato?
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/monumento-marighella-depredado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 15:48:39
Título: Manuela D’Avila: “Por que a polícia prende o Galo e não o cara que 
ameaçou minha filha?”
Descrição: Segundo ela, o líder dos motoqueiros “é o cara que coordena o 
movimento mais inovador que surgiu de defesa da classe trabalhadora e de 
denúncia da precarização”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/manuela-davila-por-que-a-policia-
prende-o-galo-e-nao-o-cara-que-ameacou-minha-filha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 15:09:41
Título: Eleições: 14 de 18 líderes de partidos são contra o voto impresso
Descrição: Levantamento do Instituto Ideia mostra que a maioria é contra a 
proposta de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-14-de-18-lideres-de-partidos-
sao-contra-o-voto-impresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 14:58:04
Título: Fake news me impediu de disputar eleições e abriu caminho para fascismo,
diz Lula em livro organizado por Manu
Descrição: Em artigo inédito, Lula diz que \lutar contra as fake news e o 
discurso de ódio é, portanto, lutar pela restauração da democracia e pela 
reconstrução de um país mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fake-news-fascismo-lula-manu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 13:59:56
Título: Ministros do STF veem Bolsonaro como moleque e TSE diz que agirá contra 
ele
Descrição: Colunista afirma que integrantes do Supremo que compõem o Tribunal 
Superior Eleitoral deixarão de reagir apenas verbalmente contra o presidente e 
passarão a tomar medidas legais para conter insistência criminosa dele
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministros-stf-bolsonaro-moleque-tse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 13:38:04
Título: Presidente da Universal Music Brasil é acusado de internar esposa à 
força
Descrição: Inconformado com separação, Paulo Lima contou com ajuda da sogra para
internar esposa, laudos atestam que ela nunca sofreu de distúrbios mentais
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/presidente-da-universal-music-brasil-e-
acusado-de-internar-esposa-a-forca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 13:32:47
Título: Mais 200 mil brasileiros perdem emprego apesar de Bolsonaro anunciar 
retomada da economia
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Descrição: Segundo IBGE, 14,8 milhões de brasileiros estão desempregados, 
mantendo o recorde histórico atingido no primeiro trimestre deste terceiro ano 
de governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mais-200-mil-brasileiros-perdem-
emprego-apesar-de-bolsonaro-anunciar-retomada-da-economia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 13:01:09
Título: Ney Matogrosso: Brasil de hoje é mais conservador do que na ditadura
Descrição: O cantor também afirma que a sua vida desmente as acusações de que 
não carregue as bandeiras do movimento LGBT
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/ney-matogrosso-lgbt-conservador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 12:10:02
Título: Wassef, advogado dos Bolsonaro, pressionava viúva do miliciano Adriano a
mentir
Descrição: Homem que escondeu Fabrício Queiroz queria que Júlia Lotufo 
apresentasse versão de que assassinato do marido tinha sido cometido pela 
polícia do Rio, a mando de políticos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/wassef-bolsonaro-viuva-do-miliciano-
mentir/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 10:51:15
Título: Rejeição vai a 62% e Bolsonaro seria derrotado até por Mandetta em 2022
Descrição: Favorito, o ex-presidente Lula ampliou a vantagem e venceria a 
disputa contra Bolsonaro por 49,2% contra 38,1% em um eventual segundo turno - 
na sondagem anterior, o ex-presidente tinha vantagem de 4,7%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rejeicao-vai-a-62-e-bolsonaro-seria-
derrotado-ate-por-mandetta-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 10:45:06
Título: Orlando Silva sobre a live desta quinta: “Bolsonaro é um doido varrido”
Descrição: O deputado lembrou ainda que “a loucura dele visa insuflar atos 
radicais contra as eleições e a democracia. Quer coagir o Congresso, mas vai 
perder”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/orlando-silva-sobre-a-live-desta-
quinta-bolsonaro-e-um-doido-varrido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 10:24:20
Título: A paranoia de Carlos Bolsonaro e a faca que roda do ex-jogador Júnior
Descrição: Filho de Bolsonaro considerou provocação trecho de transmissão da 
Globo de jogo da seleção em que Júnior faz comentário sobre uma hipotética 
facada
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/a-paranoia-de-carlos-bolsonaro-e-
a-faca-que-roda-do-ex-jogador-junior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 09:48:46
Título: Bolsonaro mostra vídeo de acupunturista de árvores que diz provar fraude
na eleição de 2014
Descrição: Em seu site, Alexandre Chut lista suas “previsões concretizadas com 
Matemática Celeste”, entre elas as “Mobilizações da População Brasileira 
(2013)”, saúde de Pelé e Milton Nascimento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-acupunturista-de-arvores-
fraude-eleicao-de-2014/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-07-30 09:20:50
Título: Em live, Bolsonaro prova que fraude foi ele ter chegado à Presidência em
2018
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Descrição: Conforme anunciado por este Fórum Café, Bolsonaro usou a estratégia 
Lava Jato e confessou na live desta quinta-feira (29) não ter provas, mas apenas
convicção de que houve fraude na eleição de 2014. Amparado pelas ideias de um 
outro astrólogo  que não Olavo de Carvalho  o presidente usou uma TV pública 
para repetir [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/em-live-bolsonaro-prova-que-fraude-foi-
ele-ter-chegado-a-presidencia-em-2018/
 
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: The Intercept
Data: 2021-07-30 10:00:01
Título: Entrevista: ‘Braga Netto faz papel do militar suscetível a ser aliciado 
por Bolsonaro’, diz Marcelo Pimentel
Descrição: Em live, coronel da reserva debate a presença das Forças Armadas no 
atual cenário político brasileiro.The post Entrevista: ‘Braga Netto faz papel do
militar suscetível a ser aliciado por Bolsonaro’, diz Marcelo Pimentel appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/07/30/entrevista-marcelo-pimentel-militar-
braga-netto-jair-bolsonaro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-31 05:21:21
Título: Olimpíadas: Laura Pigossi e Luisa Stefani fazem história e conquistam o 
bronze no tênis
Descrição: Histórico! Incrível! Correndo por fora, as brasileiras Laura Pigossi 
e Luisa Stefani venceram neste sábado a disputa pelo bronze e faturaram uma 
medalha inédita para o Brasil no tênis. 
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/olimpiadas-laura-pigossi-luisa-stefani-
fazem-historia-conquistam-bronze-no-tenis-25135116
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-07-31 05:00:32
Título: Emicida é premiado com o Faz Diferença na categoria Segundo 
Caderno/Música
Descrição: Para o cantor e compositor paulistano Emicida, a vitória só acontece 
se for coletiva. Esse lema move, inclusive, o álbum “AmarElo”, desdobrado num 
documentário no streaming que simboliza a força do coletivo e da 
representatividade
Url :https://oglobo.globo.com/premio-faz-diferenca/2020/emicida-premiado-com-
faz-diferenca-na-categoria-segundo-cadernomusica-25134759
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-07-30 21:23:19
Título: Live impulsionou Bolsonaro nas redes, mas críticas superaram apoio
Descrição: Comentários desfavoráveis superaram elogios por 53% a 47%. ‘Mais uma 
vez, bolsonarismo se isola no debate, falando apenas para os seus’, diz 
analista.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58034703
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-07-31 00:39:28
Título: Brasil decreta seu ‘novo normal’, enquanto especialistas alertam para os
riscos da variante delta 
Descrição: Cepa da covid-19, mais transmissível que as anteriores, eleva temores
com medidas menos restritivas adotadas por governos. Rio decreta ‘fim da 
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pandemia’ com megaevento marcado para setembro, e Ceará autoriza festas para até
100 pessoas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-31/brasil-decreta-seu-novo-normal-
enquanto-especialistas-alertam-para-os-riscos-da-variante-delta.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-30 00:00:00
Título: Namorada de Pazuello já recebeu R$ 29,5 mil em diárias do Ministério da 
Saúde
Descrição: A primeira-tenente, infectologista e diretora de programa na 
Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Laura Appi, que namora o 
ex-ministro Eduardo Pazuello, recebeu R$ 29.538,72 da pasta entre maio de 2020 e
março deste ano como pagamento de diárias de viagens.Leia mais (07/30/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/namorada-de-pazuello-ja-recebeu-r-295-mil-em-
diarias-do-ministerio-da-saude.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-30 00:00:00
Título: Bolsonaro age como inimigo da democracia, diz grupo de juristas e 
advogados
Descrição: O grupo Prerrogativas, que inclui juristas, advogados, professores, 
pareceristas e ex-membros do Ministério Público, divulgou nota em repúdio às 
declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em live realizada na 
quinta-feira (29).Leia mais (07/30/2021 - 10h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/bolsonaro-age-como-inimigo-da-democracia-diz-
grupo-de-juristas-e-advogados.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-07-30 00:00:00
Título: Bolsonaro é chamado de moleque no Supremo e ministros dizem que TSE não 
ficará mais só no 'palavrório'
Descrição: A reação às falas de Jair Bolsonaro na live em que atacou, sem 
provas, o sistema eleitoral tem sido a pior possível, tanto no Supremo Tribunal 
Federal (STF) como no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Leia mais (07/30/2021 - 
09h42)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/07/bolsonaro-e-chamado-de-moleque-no-supremo-e-
ministros-dizem-que-tse-nao-ficara-mais-so-no-palavrorio.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-07-30 10:01:15
Título: RT abre inscrições para o prêmio Khaled Alkhateb de jornalismo de guerra
2021
Descrição: Canal russo RT abriu as inscrições para o prêmio Khaled Alkhateb, uma
competição internacional anual que distingue o trabalho de jornalistas em zonas 
de conflito.
Url :https://br.sputniknews.com/sociedade/2021073017840575-rt-abre-inscricoes-
para-o-premio-khaled-alkhateb-de-jornalismo-de-guerra-2021/
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