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Jornal da Band
Neymar afirma que se considera
um dos responsáveis pelo 7 a 1 http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Record

Aniversário do 7x1: torcedores
relembram goleada da Alemanha
contra o Brasil na Copa http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal do SBT

Bruno Vicari comenta o
´aniversário´ do 7 a 1 na Copa do
Mundo http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Um ano após 7 a 1, derrota da
seleção ainda repercute no Brasil http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez

Mineiros relembram goleada
histórica sofrida pelo Brasil contra
Alemanha na Copa http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal da Alterosa

Há um ano atrás a seleção
brasileira perdia por 7 X 1 para a
Alemanha na Copa do Mundo http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Istoé As sete maldições do 7 a 1 http://www.istoe.com.br/reportagens/4257

Estado de Minas

Grávida desaparecida é encontrada
morta em Ponte Nova; bebê não foi
localizado http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

RedeTV News
Grávida de nove meses é
encontrada morta e sem bebê http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

MGTV

Supeitos de participar de sumiço de
bebê em Ponte Nova são
investigados pela polícia http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa
Casal é preso suspeito de matar
grávida em Ponte Nova http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Estado de Minas

Suspeita de matar gestante em
Ponte Nova diz ter cometido crime
para acobertar falsa gravidez http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia

Polícia Civil não descarta
participação de mais pessoas em
assassinato de grávida http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/p

O Tempo

Mulher fingiu gravidez para não
perder marido e precisava de um
bebê http://www.otempo.com.br/cidades/mulher

MGTV

Supeitos de participar de sumiço de
bebê em Ponte Nova são
investigados pela polícia http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa

Mulher que confessou ter matado
grávida, registrou bebê e conta
detalhes do crime http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Estado de Minas

Mulher que matou jovem grávida
conseguiu registrar a criança em
Ponte Nova http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Jornal da Alterosa

Acusada conta como abriu barriga
de grávida e médico diz que ela
tinha sangue na vagina http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Jornal Nacional
Ibope divulga uma pesquisa de
avaliação do governo Dilma http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal das Dez
Nova pesquisa indica queda na
popularidade de Dilma http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas
Popularidade do governo Dilma
Rousseff cai para 9% http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Avaliação negativa do governo
Dilma, de 68%, bate recorde em 29
anos http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

Istoé

Cunha diz que Temer está sendo
sabotado pelo PT e defende que
PMDB deixe a articulação política http://www.istoe.com.br/reportagens/4256

G1
Governo tem apoio do Congresso e
não há crise política, diz Temer http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07

R7

Após reunião com Dilma, Temer
contradiz Cunha e descarta sofrer
sabotagem do governo http://noticias.r7.com/brasil/apos-reuniao-c

O Tempo
Temer nega crise, diz que continua
na articulação e defende governo http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%
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http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/07/15531182-neymar-afirma-que-se-considera-um-dos-responsaveis-pelo-7-a-1.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/aniversario-do-7x1-torcedores-relembram-goleada-da-alemanha-contra-o-brasil-na-copa-07072015
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54132/Bruno-Vicari-comenta-o-aniversario-do-7-a-1-na-Copa-do-Mundo.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/esporte/um-ano-apos-7-a-1-derrota-da-selecao-ainda-repercute-no-brasil
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/mineiros-relembram-goleada-historica-sofrida-pelo-brasil-contra-alemanha-na-copa/4308922/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/07/08/noticia-ja-1edicao,137188/ha-um-ano-atras-a-selecao-brasileira-perdia-por-7-x-1-para-a-alemanha.shtml
http://www.istoe.com.br/reportagens/425762_AS+SETE+MALDICOES+DO+7+A+1?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/06/30/interna_gerais,663569/gravida-desaparecida-e-encontrada-morta-em-ponte-nova-bebe-nao-foi-en.shtml
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/cidades/gravida-de-nove-meses-e-encontrada-morta-e-sem-bebe
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/supeitos-de-participar-de-sumico-de-bebe-em-ponte-nova-sao-investigados-pela-policia/4290893/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/07/01/noticia-ja-1edicao,136979/casal-e-preso-suspeito-de-matar-gravida.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/07/01/interna_gerais,664079/suspeita-de-matar-gestante-em-ponte-nova-diz-ter-cometido-crime-para.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/policia-civil-n-o-descarta-participac-o-de-mais-pessoas-em-assassinato-de-gravida-1.329092
http://www.otempo.com.br/cidades/mulher-fingiu-gravidez-para-n%C3%A3o-perder-marido-e-precisava-de-um-beb%C3%AA-1.1062758
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/v/supeitos-de-participar-de-sumico-de-bebe-em-ponte-nova-sao-investigados-pela-policia/4290893/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/07/02/noticia-ja-1edicao,137001/mulher-que-confessou-ter-matado-gravida-registrou-bebe-e-conta-detalh.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/07/02/interna_gerais,664358/mulher-que-matou-jovem-gravida-conseguiu-registrar-a-crianca-em-ponte.shtml
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/07/09/noticia-ja-1edicao,137225/acusada-conta-como-abriu-barriga-de-gravida-e-medico-diz-que-ela-tinha-sangue-na-vagina.shtml
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/ibope-divulga-uma-pesquisa-de-avaliacao-do-governo-dilma.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/nova-pesquisa-indica-queda-na-popularidade-de-dilma/4292582/
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/01/interna_politica,663883/popularidade-do-governo-dilma-rousseff-cai-para-9.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/avaliac-o-negativa-do-governo-dilma-de-68-bate-recorde-em-29-anos-1.328968
http://www.istoe.com.br/reportagens/425674_CUNHA+DIZ+QUE+TEMER+ESTA+SENDO+SABOTADO+PELO+PT+E+DEFENDE+QUE+PMDB+DEIXE+A+ARTICULACAO+POLITICA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07/dilma-e-coordenacao-politica-discutem-ajuste-fiscal-diz-temer.html
http://noticias.r7.com/brasil/apos-reuniao-com-dilma-temer-contradiz-cunha-e-descarta-sofrer-sabotagem-do-governo-06072015
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/temer-nega-crise-diz-que-continua-na-articula%C3%A7%C3%A3o-e-defende-governo-1.1065207


Época
Michel Temer: "Não há crise política
no Brasil" http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal do SBT
Michel Temer diz que não há crise
no governo Dilma http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

O Tempo

Diante da crise, aliados divulgam
nota em apoio ao mandato de
Dilma http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Época
Michel Temer: "Não há crise política
no Brasil" http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal da Band
Partidos aliados divulgam manifesto
em defesa de Dilma e Temer http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Record

Entrevista de Dilma repercute de
forma negativa e agrava crise
política http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

UOL

Dilma convoca reunião com aliados
para discutir 'clima de
impeachment' http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

Istoé

Dilma convoca reunião com
conselho político após PSDB
defender novas eleições http://www.istoe.com.br/reportagens/4261

G1
Eu não vou cair. Isso é moleza, é
luta política', afirma Dilma a jornal http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07

UOL
Eu não vou cair, isso aí é moleza',
afirma Dilma http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

R7

Dilma diz a jornal que não vai cair e
fará de tudo para recessão ser a
menor possível http://noticias.r7.com/brasil/dilma-diz-a-jor

Estado de Minas
Dilma: 'Não vou cair, isso aí é
moleza' http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Veja
Dilma descarta renúncia e diz: 'Eu
não vou cair' http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-

Istoé
Não vou cair', diz Dilma em
entrevista a jornal http://www.istoe.com.br/reportagens/4262

Época
"Eu não vou cair. Isso é luta
política", diz Dilma Rousseff a jornal http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

G1

Pais da namorada de Cristiano
Araújo dizem não ter mágoas por
acidente http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2

UOL

Sertanejos protestam após crítica
de Zeca Camargo sobre Cristiano
Araújo http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/

R7

Após comentário infeliz, Zeca
Camargo bloqueia críticas, mas dá
tiro no pé http://entretenimento.r7.com/blogs/fabiola-

Jornal da Band

Falta do cinto de segurança pode
ter sido a causa da morte de
sertanejo http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal das Dez
Cristiano Araújo arrastava
multidões pelo interior do país http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas
Famosos protestam contra Zeca
Camargo http://divirta-se.uai.com.br/app/galeria/201

Hoje em Dia
Ao pedir desculpas, Zeca Camargo
erra nome de Cristiano Araújo http://www.hojeemdia.com.br/almanaque/a

O Tempo

Motorista de Cristiano Araújo
admite velocidade acima da
permitida http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3

Fantástico
Fantástico mostra imagens inéditas
da carreira de Cristiano Araújo http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015

CartaCapital Morreu Michel Teló? http://farofafa.cartacapital.com.br/2015/06/

Jornal da Record

Motorista do carro de Cristiano
Araújo afirma que estava em alta
velocidade http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

RedeTV News
Comoção com Cristiano Araújo
mostra força do sertanejo http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

R7

“Quando me falaram do acidente,
tive certeza que minha filha tinha
falecido”, desabafa pai de Allana http://entretenimento.r7.com/hoje-em-dia/f

R7

Dona de lava rápido se sente
culpada pela morte de Cristiano
Araújo e defende motorista http://noticias.r7.com/domingo-espetacular

Cristiano Araújo

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/michel-temer-nao-ha-crise-politica-no-brasil.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54093/Michel-Temer-diz-que-nao-ha-crise-no-governo-Dilma-.html
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/diante-da-crise-aliados-divulgam-nota-em-apoio-ao-mandato-de-dilma-1.1065779
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/michel-temer-nao-ha-crise-politica-no-brasil.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/07/15531178-partidos-aliados-divulgam-manifesto-em-defesa-de-dilma-e-temer.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/entrevista-de-dilma-repercute-de-forma-negativa-e-agrava-crise-politica-07072015
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1652189-dilma-convoca-reuniao-com-aliados-para-discutir-clima-de-impeachment.shtml
http://www.istoe.com.br/reportagens/426137_DILMA+CONVOCA+REUNIAO+COM+CONSELHO+POLITICO+APOS+PSDB+DEFENDER+NOVAS+ELEICOES?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07/eu-nao-vou-cair-isso-e-moleza-e-luta-politica-afirma-dilma-jornal.html
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1652516-eu-nao-vou-cair-isso-ai-e-moleza-afirma-dilma.shtml
http://noticias.r7.com/brasil/dilma-diz-a-jornal-que-nao-vai-cair-e-fara-de-tudo-para-recessao-ser-a-menor-possivel-07072015
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/07/interna_politica,665783/dilma-nao-vou-cair-isso-ai-e-moleza.shtml
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-descarta-renuncia-e-diz-eu-nao-vou-cair
http://www.istoe.com.br/reportagens/426245_NAO+VOU+CAIR+DIZ+DILMA+EM+ENTREVISTA+A+JORNAL?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/eu-nao-vou-cair-isso-e-luta-politica-diz-dilma-rousseff-jornal.html
http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/2015/06/pais-da-namorada-de-cristiano-araujo-dizem-nao-ter-magoas-por-acidente.html
http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/06/29/sertanejos-protestam-apos-critica-de-zeca-camargo-sobre-cristiano-araujo.htm
http://entretenimento.r7.com/blogs/fabiola-reipert/apos-comentario-infeliz-zeca-camargo-bloqueia-criticas-mas-da-tiro-no-pe/2015/06/29/
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/27/15520233-falta-do-cinto-de-seguranca-pode-ter-sido-a-causa-da-morte-de-sertanejo.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/banco-central-grego-impoe-feriado-bancario-controle-de-capitais-e-governo-culpa-credores/4284503/
http://divirta-se.uai.com.br/app/galeria/2015/06/29/interna_galeria,2161/famosos-protestam-contra-zeca-camargo.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/almanaque/ao-pedir-desculpas-zeca-camargo-erra-nome-de-cristiano-araujo-1.328541
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/motorista-de-cristiano-ara%C3%BAjo-admite-velocidade-acima-da-permitida-1.1061742
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/06/fantastico-mostra-imagens-ineditas-da-carreira-de-cristiano-araujo.html
http://farofafa.cartacapital.com.br/2015/06/25/morreu-michel-telo/
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/motorista-do-carro-de-cristiano-araujo-afirma-que-estava-em-alta-velocidade-30062015
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/cultura/comocao-com-cristiano-araujo-mostra-forca-do-sertanejo
http://entretenimento.r7.com/hoje-em-dia/fotos/quando-me-falaram-do-acidente-tive-certeza-que-minha-filha-tinha-falecido-desabafa-pai-de-allana-02072015#!/foto/1
http://noticias.r7.com/domingo-espetacular/fotos/dona-de-lava-rapido-se-sente-culpada-pela-morte-de-cristiano-araujo-e-defende-motorista-06072015#!/foto/1


R7

Antes de ser levado ao hospital,
Cristiano Araújo chamou por cinco
nomes http://entretenimento.r7.com/hora-do-faro/f

Estado de Minas
Aécio: "Tudo que contraria o PT e
os interesses do PT é golpe!" http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

O Tempo
Tese de golpe faz Dilma e Aécio
trocarem acusações http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Jornal da Band
Dilma volta a chamar oposição de
golpista http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal das Dez

Dilma rebate oposição e fala em
golpismo, e Aécio responde da
tribuna do Senado http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

G1

Bovespa cai de olho na Grécia e
em cortes de investimento da
Petrobras http://g1.globo.com/economia/mercados/n

UOL

Grécia não pagará empréstimo ao
FMI que vence nesta terça-feira, diz
fonte http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

R7

À beira do precipício, Grécia fecha
bancos por uma semana e controla
saques http://noticias.r7.com/internacional/a-beira-

Jornal do SBT
Grécia fecha bancos para evitar
saques em massa http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Jornal das Dez

Banco Central grego impõe feriado
bancário, controle de capitais e
governo culpa credores http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Hoje em Dia

China quer permanência da Grécia
na zona do euro e faz apelo por
acordo http://www.hojeemdia.com.br/noticias/chin

Época

Bolsas da Europa e da Ásia
desabam após temor sobre a crise
da Grécia http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

G1
Grécia não vai pagar FMI nesta
terça, diz ministro http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

UOL
Grécia e credores retomam
negociação para evitar calote http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

R7
Ministro das Finanças diz que
Grécia não pagará FMI hoje http://noticias.r7.com/internacional/ministro

Jornal Nacional

Prazo para pagar credores termina
e Grécia pode ter falência
decretada http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/

Hoje em Dia
Grécia não paga dívida e calote no
FMI é confirmado http://www.hojeemdia.com.br/noticias/mun

O Tempo
Grécia dá calote e fica sem ajuda
pela primeira vez em 5 anos http://www.otempo.com.br/capa/economia/

Istoé

Grécia tenta acordo emergencial,
mas não deve pagar dívida com
FMI http://www.istoe.com.br/reportagens/4251

Época

Grécia retoma negociação com
credores para evitar calote
bilionário http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

CartaCapital
A Grécia põe na mesa a carta da
democracia http://www.cartacapital.com.br/blogs/outra

R7
O Brasil pode virar uma Grécia?
Entenda a crise no país europeu http://noticias.r7.com/internacional/o-brasil

Jornal do SBT
Grécia não paga dívida e dá calote
bilionário no FMI http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Istoé
Grécia não paga dívida de 1,6
bilhão de euros com o FMI http://www.istoe.com.br/reportagens/4252

Época
Grécia dá calote no FMI; Fundo
analisa novo prazo http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

RedeTV News
Jamil Chade fala do momento
delicado na economia da Grécia http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

G1

Sim' assume ligeira liderança em
sondagem sobre referendo na
Grécia http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

Época
A crise da Grécia poderá afetar o
Brasil? http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

Veja
Grécia vai apresentar novas
propostas de acordo nesta terça http://veja.abril.com.br/noticia/economia/pr

Dilma x Aécio

Grécia

http://entretenimento.r7.com/hora-do-faro/fotos/antes-de-ser-levado-ao-hospital-cristiano-araujo-chamou-por-cinco-nomes-08072015#!/foto/1
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/07/interna_politica,665893/aecio-tudo-que-contraria-o-pt-e-os-interesses-do-pt-e-golpe.shtml
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/tese-de-golpe-faz-dilma-e-a%C3%A9cio-trocarem-acusa%C3%A7%C3%B5es-1.1067058
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Veja

Vice-ministro das Relações
Exteriores será o novo ministro das
Finanças da Grécia http://veja.abril.com.br/noticia/economia/e

Istoé

Tsipras conversa com Merkel e
apresentará proposta nesta terça;
FMI oferece ajuda http://www.istoe.com.br/reportagens/4261

Época
Ministro das Finanças da Grécia
renuncia ao cargo http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

CartaCapital
"Não" vence e Grécia rejeita
proposta de credores http://www.cartacapital.com.br/internacion

G1
Presidente da Comissão Europeia
quer evitar saída da Grécia do euro http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

Istoé
Zona do euro discute hoje o que
fazer após o referendo grego http://www.istoe.com.br/reportagens/4262

CartaCapital A Grécia, o mercado e a urna http://www.cartacapital.com.br/revista/857/

Época
Grécia envia novo pedido de
empréstimo à Europa http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

G1

Premiê grego apela a
parlamentares que apoiem plano
em troca de ajuda http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

UOL
Premiê grego pede ao Parlamento
apoio a proposta de reformas http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

Jornal das Dez
Governo grego apresenta plano de
reformas aos credores http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Veja
Bolsas europeias operam em alta
com otimismo sobre a Grécia http://veja.abril.com.br/noticia/economia/b

G1
Adolescente morre após mal súbito
durante educação física em colégio http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2

MGTV

Adolescente morre após mal súbito
durante educação física em colégio
de BH http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa
Adolescente de 16 anos morre em
colégio particular de BH http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Estado de Minas
Adolescente de 16 anos morre em
colégio particular de BH http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia
Aluno morre durante aula no
Colégio Padre Eustáquio http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/al

O Tempo
Aluno morre durante atividade física
no Colégio Padre Eustáquio, em BH http://www.otempo.com.br/cidades/aluno-

MGTV

Manifestantes fazem marcha em
favor da 'Ocupação Izidora', em
Belo Horizonte http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Hoje em Dia

Manifestação das ocupações do
Isidoro chegam ao Centro e
complicam o trânsito http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/m

O Tempo
Integrantes de ocupações marcham
nesta quinta em protesto http://www.otempo.com.br/cidades/integra

CartaCapital
Resiste Izidora: 30 mil ameaçados
de despejo em BH http://www.cartacapital.com.br/sociedade/r

O Tempo
Esse assunto me cansa', diz
Lacerda sobre ocupações http://www.otempo.com.br/cidades/esse-a

UOL

Nos EUA, Dilma nega
irregularidades em campanha e diz
que não respeita delator http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-n

Jornal Nacional

Dilma diz que não respeita
delatores e que campanha só teve
doações legais http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal Nacional
Rodrigo Janot classifica corrupção
na Petrobras como 'descomunal' http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal das Dez

Em inauguração de ciclovia,
Haddad comentou o conteúdo
delação premiada do dono da UTC http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas
Corrupção na Petrobras é
"descomunal", diz Janot http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Dilma defende doação da UTC para
sua campanha e diz que 'não
respeita delator' http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
Não respeito delator', diz Dilma
sobre acusação de empreiteiro http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Morte de adolescente
em colégio de BH

Ocupação Izidora

Operação Lava Jato
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Veja
Janot: Lava Jato é ‘caso de
corrupção descomunal’ http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/janot-l

Veja

Lava Jato: UTC pagou 15 milhões
de reais ao PT por um único
contrato com a Petrobras http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/propin

Istoé

Janot fala em "corrupção
descomunal" na Petrobras e pede
voto para "terminar o que começou" http://www.istoe.com.br/reportagens/4250

Época

Lula e seu companheiro de viagens
– o lobista da Odebrecht
Alexandrino Alencar http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

Jornal da Band

CPI da Petrobras quer convocar
empreiteiro Ricardo Pessoa para
depor http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Band

Dilma afirma que não respeita
delator e nega irregularidades em
campanha http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Época

Não respeito delator', diz Dilma
sobre acusação de empreiteiro na
Lava Jato http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

UOL
Delator detalha pagamento de
propina para José Dirceu http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

Jornal Nacional

Delator diz que usou própria
empresa para pagar propina a José
Dirceu http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Veja
Lobista detalha à Lava Jato
pagamento de propina para Dirceu http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/agora-

Istoé

Dilma diz que não demitirá
ministros com base em denúncias
da imprensa http://www.istoe.com.br/reportagens/4252

G1

Defesa de José Dirceu entra com
pedido de habeas corpus
preventivo http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/no

R7

Lava Jato: defesa de José Dirceu
pede habeas corpus para evitar
prisão http://noticias.r7.com/brasil/lava-jato-defes

Jornal Nacional

Ex-diretor da Petrobras Jorge
Zelada é preso no Rio e levado a
Curitiba http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal Nacional

Defesa de José Dirceu pede
habeas corpus preventivo para
evitar prisão http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Estado de Minas

Ex-ministro José Dirceu pede
habeas corpus para não ser preso
na Lava-Jato http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

José Dirceu entra com habeas
corpus preventivo para não ser
preso na 'Lava Jato' http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
Dirceu entra com habeas corpus
para não ser preso, diz jornal http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Veja
Dirceu entra com habeas corpus
para não ser preso http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dirceu

Veja
Lava Jato: Zelada tentou esconder
dinheiro da Justiça no exterior http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lava-ja

Istoé

Remessas milionárias para Mônaco
e China motivaram prisão de
Zelada http://www.istoe.com.br/reportagens/4256

Istoé

Acuado pela Lava Jato, ex-ministro
José Dirceu pede habeas
preventivo http://www.istoe.com.br/reportagens/4256

Época
Defesa de José Dirceu pede
habeas corpus preventivo http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Época
Ex-diretor da Petrobras é preso em
nova fase da Operação Lava Jato http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

UOL
PT quis trazer R$ 20 mi para
eleição de Dilma, diz doleiro http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

Jornal Nacional
Novos documentos indicam
pagamento de propina a Lobão http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Veja
À Justiça Eleitoral, Youssef lança
suspeita sobre campanha de Dilma http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/a-justi
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Veja
MPF acusa Marcelo Odebrecht de
pagar propina no exterior http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/mpf-a

Istoé

Acuado pela Lava Jato, ex-ministro
José Dirceu pede habeas
preventivo http://www.istoe.com.br/reportagens/4256

CartaCapital
“As doações foram legais”, afirma
Edinho Silva http://www.cartacapital.com.br/revista/857/

Época
As consultorias na mira da Lava
Jato http://www.cartacapital.com.br/revista/855/

UOL
Fraude na BR beneficiou UTC, diz
auditoria interna http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/a

Veja
CPI rejeita pedido de dispensa de
Barusco http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cpi-rej

Época

Prisão de Zelada anima
investigadores da Operação Lava
Jato http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

Veja

Em ofício ao TRF, Moro defende
manter Marcelo Odebrecht na
prisão http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/em-ofi

G1
CPI da Petrobras aprova
convocação do ministro da Justiça http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-

UOL
CPI da Petrobras convoca ministro
da Justiça e Marcelo Odebrecht http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-n

UOL

STF autoriza depoimento de
Ricardo Pessoa, da UTC, em ação
contra Dilma http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

R7

CPI da Petrobras convoca ministro
da Justiça e presidente da
Odebrecht http://noticias.r7.com/brasil/cpi-da-petrobra

Veja
CPI convoca Cardozo para falar
sobre escuta em cela http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cpi-co

Veja
STF libera depoimento de Pessoa
em ação contra Dilma http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/stf-aut

Veja
Dirceu entra com recurso para
evitar prisão na Lava Jato http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dirceu

Época

Defesa de José Dirceu recorre por
revisão de pedido de habeas
corpus http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal do SBT
Ministro da Justiça é convocado
para depor na CPI da Petrobras http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Época
O caminho do dinheiro da Lava Jato
no exterior http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

Época
Dilma e Ricardo Pessôa se
encontraram duas vezes em 2008 http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

CartaCapital
A Lava Jato chega ao TCU, que
mira em Dilma http://www.cartacapital.com.br/revista/857/

G1

Contra redução da maioridade
penal, estudantes marcham até o
Congresso http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/

R7
Câmara deve começar a votar hoje
redução da maioridade penal http://noticias.r7.com/brasil/camara-deve-c

Jornal Nacional

Câmara começa análise de
proposta de redução da maioridade
penal http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal das Dez

Câmara analisa proposta que reduz
maioridade penal para crimes
graves http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas

Após dia de protestos e tumulto,
Câmara começa votação da
maioridade penal http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia
Câmara inicia discussão de PEC da
redução da maioridade penal http://www.hojeemdia.com.br/noticias/cam

O Tempo

Entrada de público para votação da
idade penal gera tumulto na
Câmara http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Época

Relator da PEC da maioridade
penal diz estar cansado de
"esquerdistas e do PT" http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

CartaCapital
Líderes evangélicos contra a
maioridade penal http://www.cartacapital.com.br/politica/eva

Redução da
maioridade penal

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/mpf-acusa-marcelo-odebrecht-de-pagar-propina-no-exterior
http://www.istoe.com.br/reportagens/425629_ACUADO+PELA+LAVA+JATO+EX+MINISTRO+JOSE+DIRCEU+PEDE+HABEAS+PREVENTIVO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.cartacapital.com.br/revista/857/edinho-silva-4872.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/855/as-construtoras-na-mira-da-lava-jato.html
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/07/06/fraude-na-br-beneficiou-utc-diz-auditoria-interna.htm
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cpi-rejeita-pedido-de-dispensa-de-barusco
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/07/prisao-de-zelada-anima-investigadores-da-operacao-lava-jato.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/em-oficio-ao-trf-moro-defende-manter-marcelo-odebrecht-na-prisao
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2015/07/cpi-da-petrobras-aprova-convocacao-do-ministro-da-justica.html
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/07/09/cpi-da-petrobras-convoca-ministro-da-justica-e-marcelo-odebrecht.htm
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1653670-stf-libera-depoimento-de-ricardo-pessoa-em-acao-contra-dilma.shtml
http://noticias.r7.com/brasil/cpi-da-petrobras-convoca-ministro-da-justica-e-presidente-da-odebrecht-09072015
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cpi-convoca-cardozo-para-falar-sobre-escuta-em-cela
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/stf-autoriza-depoimento-de-ricardo-pessoa-em-acao-eleitoral-contra-dilma
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dirceu-recorre-por-habeas-corpus-para-evitar-prisao-na-lava-jato
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/defesa-de-jose-dirceu-recorre-por-pedido-de-revisao-de-habeas-corpus.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54208/Ministro-da-Justica-e-convocado-para-depor-na-CPI-da-Petrobras.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/07/o-caminho-do-dinheiro-da-lava-jato-no-exterior.html
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/07/dilma-e-ricardo-pessoa-se-encontraram-duas-vezes-em-2008.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/857/quem-alveja-quem-5874.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/06/contra-reducao-da-maioridade-penal-estudantes-marcham-ate-o-congresso.html
http://noticias.r7.com/brasil/camara-deve-comecar-a-votar-hoje-reducao-da-maioridade-penal-30062015
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/camara-comeca-analise-de-proposta-de-reducao-da-maioridade-penal.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/camara-analisa-proposta-que-reduz-maioridade-penal-para-crimes-graves/4289781/
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/06/30/interna_politica,663685/camara-tem-dia-de-protestos-e-tumulto-antes-de-votar-reducao-da-maiori.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/camara-inicia-discuss-o-de-pec-da-reduc-o-da-maioridade-penal-1.328834
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/entrada-de-p%C3%BAblico-para-vota%C3%A7%C3%A3o-da-idade-penal-gera-tumulto-na-c%C3%A2mara-1.1062302
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/06/relator-da-pec-da-maioridade-penal-diz-estar-cansado-de-esquerdistas-e-do-pt.html
http://www.cartacapital.com.br/politica/evangelicos-enviam-carta-contra-a-reducao-da-maioridade-penal-a-deputados-2803.html


G1
Câmara rejeita texto-base da PEC
que reduz maioridade penal http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07

UOL

Câmara articula alteração para
votar de novo redução da
maioridade http://painel.blogfolha.uol.com.br/2015/07/

R7

"A votação ainda está muito longe
de acabar", afirma Eduardo Cunha
sobre redução da maioridade penal http://noticias.r7.com/brasil/a-votacao-aind

Jornal da Band

Protestos marcam início da sessão
que vota redução da maioridade
penal http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal do SBT
Câmara rejeita a redução da
maioridade penal http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Jornal das Dez

Câmara dos Deputados analisa
nova versão do projeto de redução
de maioridade penal http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas

Cunha decide votar, nesta quarta-
feira, novo texto que reduz a
maioridade http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Texto em discussão sobre redução
da maioridade penal sofre nova
alteração http://www.hojeemdia.com.br/noticias/text

O Tempo

Novo texto para redução da
maioridade deve ir a voto ainda
nesta 4ª http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Veja
Em votação apertada, Câmara
rejeita redução da maioridade penal http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/em-vo

Época

Câmara rejeita redução da
maioridade penal para crimes
graves http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

CartaCapital
Câmara rejeita redução da
maioridade penal http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlat

UOL

Deputados organizam reação à
decisão de Cunha de retomar
votação da maioridade http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/a

UOL

Após Cunha manobrar, Câmara
aprova redução da maioridade
penal em 1º turno http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

Jornal Nacional
Deputados contrários à redução da
maioridade penal vão ao STF http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band

Redução da maioridade penal é
barrada no Congresso por cinco
votos http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal do SBT
Câmara rejeita a redução da
maioridade penal http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Telespectador mostra sua opinião
sobre a maioridade penal http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Veja
Câmara aprova redução da
maioridade para crimes graves http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/camar

Istoé

Entenda o que ainda precisa ser
feito para a redução da maioridade
penal passar a valer http://www.istoe.com.br/reportagens/4256

Época

Câmara aprova em primeiro turno
PEC para redução da maioridade
penal http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

CartaCapital
Maioridade penal: a lista de
deputados vira-casacas http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlat

Istoé
OAB pretende ir ao STF se PEC da
maioridade avançar no Congresso http://www.istoe.com.br/reportagens/4256

Época

Deputados de 7 partidos irão ao
STF contra redução da maioridade
penal http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal da Band

Cunha diz que redução da
maioridade responde a demanda da
população http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

CartaCapital

Com nova manobra de Cunha,
Câmara aprova redução da
maioridade penal http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlat

Jornal Nacional

Reajuste para Judiciário aprovado
no Congresso é 'insustentável', diz
Dilma http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Rejuste para
Judiciário

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07/camara-rejeita-reducao-da-maioridade-para-crimes-graves.html
http://painel.blogfolha.uol.com.br/2015/07/01/camara-articula-alteracao-para-votar-de-novo-reducao-da-maioridade/
http://noticias.r7.com/brasil/a-votacao-ainda-esta-muito-longe-de-acabar-afirma-eduardo-cunha-sobre-reducao-da-maioridade-penal-01072015
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/06/30/15523215-protestos-marcam-inicio-da-sessao-que-vota-reducao-da-maioridade-penal.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53919/Camara-rejeita-a-reducao-da-maioridade-penal.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/camara-dos-deputados-analisa-nova-versao-do-projeto-de-reducao-de-maioridade-penal/4292593/
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/01/interna_politica,664059/cunha-decide-votar-nesta-quarta-feira-novo-texto-que-reduz-a-maiorid.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/texto-em-discuss-o-sobre-reduc-o-da-maioridade-penal-sofre-nova-alterac-o-1.329099
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/novo-texto-para-redu%C3%A7%C3%A3o-da-maioridade-deve-ir-a-voto-ainda-nesta-4%C2%AA-1.1062747
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/em-votacao-apertada-camara-rejeita-reducao-da-maioridade-penal
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/camara-rejeita-reducao-da-maioridade-penal-para-crimes-hediondos.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/camara-rejeita-reducao-da-maioridade-penal-7021.html
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/07/02/deputados-organizam-reacao-a-decisao-de-cunha-de-retomar-votacao-da-maioridade.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/07/02/com-pedalada-regimental-reducao-da-maioridade-penal-e-aprovada-na-camara.htm
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/deputados-contrarios-reducao-da-maioridade-penal-vao-ao-stf.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/01/15524430-reducao-da-maioridade-penal-e-barrada-no-congresso-por-cinco-votos.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53919/Camara-rejeita-a-reducao-da-maioridade-penal.html#.VZWKvPlViko
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/telespectador-mostra-sua-opiniao-sobre-a-maioridade-penal
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/camara-aprova-reducao-da-maioridade-para-crimes-graves
http://www.istoe.com.br/reportagens/425636_ENTENDA+O+QUE+AINDA+PRECISA+SER+FEITO+PARA+A+REDUCAO+DA+MAIORIDADE+PENAL+PASSAR+A+VALER?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/07/camara-aprova-em-primeiro-turno-pec-para-reducao-da-maioridade-penal.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/maioridade-penal-a-lista-de-deputados-vira-casacas-3106.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/425673_OAB+PRETENDE+IR+AO+STF+SE+PEC+DA+MAIORIDADE+AVANCAR+NO+CONGRESSO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/deputados-de-7-partidos-irao-ao-stf-contra-reducao-da-maioridade-penal.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/03/15527175-cunha-diz-que-reducao-da-maioridade-responde-a-demanda-da-populacao.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/com-nova-manobra-de-cunha-camara-aprova-reducao-da-maioridade-penal-4715.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/reajuste-para-judiciario-aprovado-no-congresso-e-insustentavel-diz-dilma.html


Jornal das Dez

Dilma diz ser "insustentável"
reajuste aprovado a servidores do
Judiciário http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Veja

Em derrota de Dilma, Senado
aprova reajuste de até 78% para o
Judiciário http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/em-de

Jornal das Dez

Dilma diz ser "insustentável"
reajuste aprovado a servidores do
Judiciário http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas

Motorista do Uber é cercado e
ofendido por taxistas durante
reunião no Ministério Público http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia

Briga entre motoristas de táxi e
Uber 'esquenta' e taxistas buscam
solução no MP http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/br

O Tempo
Taxistas armam 'tocaia' para
motorista do Uber e arranham carro http://www.otempo.com.br/cidades/taxista

Jornal da Alterosa

Responsável pelo aplicativo Uber
no Brasil fala sobre atos de
violência de taxistas http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Jornal do SBT
Dilma viaja à Rússia para a cúpula
dos Brics http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Dilma Rousseff chega à Rússia
para a cúpula dos Brics http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal da Band

Dilma afirma que relação entre
países do Brics tem muito o que
crescer http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

RedeTV News
Cúpula dos Brics termina com
assinatura de acordos http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

CartaCapital
Os BRICS, a Europa e “o globo de
Carlos V” http://www.cartacapital.com.br/revista/858/

Istoé
Precisamos reduzir riscos de fazer
negócios no Brasil, afirma Dilma http://www.istoe.com.br/reportagens/4250

Jornal do SBT
Dilma janta com Barack Obama na
Casa Branca http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Jornal das Dez

Dilma e Obama fecham acordo de
uso de energia renovável e contra o
desmatamento ilegal http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Veja

Dilma e Obama devem anunciar
plano para combater aquecimento
global http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/dilm

Istoé
Obama diz considerar Brasil como
líder mundial, não regional http://www.istoe.com.br/reportagens/4252

Jornal do SBT
Presidente Dilma visita o Vale do
Silício http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Jornal das Dez

Artista paraguaio constrói altar
diferente para receber visita do
Papa Francisco http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

G1
Milhares acampam nas ruas para
primeira missa do Papa no Equador http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07

Jornal da Band

Papa celebra primeira missa
campal de seu giro pela América do
Sul http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal do SBT
Milhares de fiéis celebram visita do
papa à América do Sul http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Jornal das Dez
Papa Francisco pede milagre para
família em missa no Equador http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal do SBT
Papa Francisco chega à Bolívia e
se encontra com Evo Morales http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News Papa Francisco já está na Bolívia http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

O Tempo

Em discurso anticapitalista,
Francisco prega 'mudança de
estruturas' http://www.otempo.com.br/capa/mundo/e

Taxi x Uber

Visita de Dilma à
Rússia - Cúpula dos

Brics

Visita de Dilma aos
EUA

Visita do Papa à
América Latina

http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/dilma-diz-ser-insustentavel-reajuste-aprovado-a-servidores-do-judiciario/4292586/
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/em-derrota-de-dilma-senado-aprova-reajuste-de-ate-78-para-o-judiciario
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/dilma-diz-ser-insustentavel-reajuste-aprovado-a-servidores-do-judiciario/4292586/
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/07/06/interna_gerais,665459/motoristas-do-uber-e-cercado-e-ofendido-por-taxistas-durante-reuniao-n.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/briga-entre-motoristas-de-taxi-e-uber-esquenta-e-taxistas-buscam-soluc-o-no-mp-1.330069
http://www.otempo.com.br/cidades/taxistas-armam-tocaia-para-motorista-do-uber-e-arranham-carro-1.1065118
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/07/07/noticia-ja-1edicao,137154/responsavel-pelo-aplicativo-uber-no-brasil-fala-sobre-atos-de-violenci.shtml
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54135/Dilma-viaja-a-Russia-para-a-cupula-dos-Brics.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/economia/dilma-rousseff-chega-a-russia-para-a-cupula-dos-brics
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/08/15532495-dilma-afirma-que-relacao-entre-paises-do-brics-tem-muito-o-que-crescer.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/cupula-dos-brics-termina-com-assinatura-de-acordos
http://www.cartacapital.com.br/revista/858/os-brics-a-europa-e-201co-globo-de-carlos-v201d-7147.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/425005_PRECISAMOS+REDUZIR+RISCOS+DE+FAZER+NEGOCIOS+NO+BRASIL+AFIRMA+DILMA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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