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G1
Irã e potências mundiais chegam a
acordo nuclear http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07

UOL

Para Obama, base do acordo com
Irã "é a verificação, não a
confiança" http://noticias.uol.com.br/internacional/ulti

R7

Irã e potências mundiais assinam
acordo histórico sobre programa
nuclear http://noticias.r7.com/internacional/ira-e-po

Jornal Nacional
Acordo histórico e polêmico limita o
programa nuclear iraniano http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Istoé
Acordo impossibilita Irã de construir
bomba por pelo menos 25 anos http://www.istoe.com.br/reportagens/4272

Época

Diplomatas fecham acordo para
impedir que Irã construa a bomba
atômica http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

Jornal do SBT
Irã e potências mundiais assinam
acordo nuclear http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

CartaCapital
EUA e Irã: um acordo nuclear
histórico http://www.cartacapital.com.br/internacion

Jornal das Dez

Senadores aprovam projeto que
altera Estatuto da Criança e do
Adolescente http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas

Senado aprova projeto que
aumenta de 3 para até 10 anos
tempo de internação de menores http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

O Tempo
Senado aumenta para até 10 anos
pena para menores infratores http://www.otempo.com.br/capa/brasil/sen

Época
Senado aprova internação de até
dez anos para menores infratores http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Veja
Dólar tem maior alta em quase 2
meses e alcança R$ 3,22 http://veja.abril.com.br/noticia/economia/d

G1
Dólar sobe e se aproxima de R$
3,30, de olho em ajuste fiscal http://g1.globo.com/economia/mercados/n

Hoje em Dia

Dólar sobe R$ 0,07 e valorização
da moeda norte-americana no ano
já chega a 23,9% http://www.hojeemdia.com.br/noticias/eco

Veja

Dólar chega a R$ 3,29 após
anúncio sobre redução da meta
fiscal http://veja.abril.com.br/noticia/economia/d

Jornal das Dez
Dólar fecha o dia com o maior valor
em 12 anos http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Veja
Dólar segue em alta nesta sexta e
bate os R$ 3,34 http://veja.abril.com.br/noticia/economia/d

Istoé
Dólar abre em forte alta com
pessimismo em relação ao Brasil http://www.istoe.com.br/reportagens/4289

Veja
Mercado eleva previsão da inflação
pela 13ª vez seguida http://veja.abril.com.br/noticia/economia/m

Istoé

Bancos reveem previsões para o
PIB e já falam em recessão até em
2016 http://www.istoe.com.br/reportagens/4277

Veja
Prévia do PIB mostra economia
paralisada em maio http://veja.abril.com.br/noticia/economia/pr

Istoé
Prévia do PIB mostra estagnação
da economia em maio http://www.istoe.com.br/reportagens/4278

Istoé

Projeção do mercado para inflação
em 2015 sobe pela 14ª vez
seguida, para 9,15% http://www.istoe.com.br/reportagens/4282

O Tempo
Governo decide até esta quarta
sobre redução da meta de superávit http://www.otempo.com.br/capa/economia/

G1
Governo anuncia revisão da meta
fiscal e novo corte de gastos http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

G1
Governo revisa previsão do PIB em
2015 para queda de 1,49% http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

UOL

Governo reduz meta fiscal, corta
mais R$ 8,6 bi e fala em 9% de
inflação http://economia.uol.com.br/noticias/redaca
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http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/reuniao-fecha-acordo-sobre-programa-nuclear-do-ira-dizem-agencias.html
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2015/07/14/para-obama-base-do-acordo-com-ira-e-a-verificacao-nao-a-confianca.htm
http://noticias.r7.com/internacional/ira-e-potencias-mundiais-assinam-acordo-historico-sobre-programa-nuclear-14072015
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/acordo-historico-e-polemico-limita-o-programa-nuclear-iraniano.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/427257_ACORDO+IMPOSSIBILITA+IRA+DE+CONSTRUIR+BOMBA+POR+PELO+MENOS+25+ANOS?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/07/diplomatas-fecham-acordo-para-impedir-que-ira-construa-bomba-atomica.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54349/Ira-e-potencias-mundiais-assinam-acordo-nuclear.html
http://www.cartacapital.com.br/internacional/eua-e-ira-chegam-a-historico-acordo-nuclear-6108.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/senadores-aprovam-projeto-que-altera-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/4322327/
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/14/interna_politica,668526/senado-aprova-projeto-que-aumenta-de-3-para-ate-10-anos-tempo-de-internacao-de-menores.shtml
http://www.otempo.com.br/capa/brasil/senado-aumenta-para-at%C3%A9-10-anos-pena-para-menores-infratores-1.1069955
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/senado-aprova-internacao-de-ate-dez-anos-para-menores-infratores.html
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/dolar-tem-maior-alta-em-quase-2-meses-e-alcanca-r-322
http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2015/07/cotacao-do-dolar-230715.html
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/economia-e-negocios/dolar-sobe-r-0-07-e-valorizac-o-da-moeda-norte-americana-no-ano-ja-chega-a-23-9-1.334570
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/dolar-sobe-em-reacao-defensiva-a-mudanca-na-meta-fiscal
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/dolar-fecha-o-dia-com-o-maior-valor-em-12-anos/4346020/
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/dolar-segue-em-alta-nesta-sexta-e-bate-os-r-334
http://www.istoe.com.br/reportagens/428995_DOLAR+ABRE+EM+FORTE+ALTA+COM+PESSIMISMO+EM+RELACAO+AO+BRASIL?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/mercado-eleva-previsao-da-inflacao-para-912-pela-13-vez-seguida
http://www.istoe.com.br/reportagens/427700_BANCOS+REVEEM+PREVISOES+PARA+O+PIB+E+JA+FALAM+EM+RECESSAO+ATE+EM+2016?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/previa-do-pib-mostra-economia-paralisada-em-maio
http://www.istoe.com.br/reportagens/427891_PREVIA+DO+PIB+MOSTRA+ESTAGNACAO+DA+ECONOMIA+EM+MAIO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/428270_PROJECAO+DO+MERCADO+PARA+INFLACAO+EM+2015+SOBE+PELA+14+VEZ+SEGUIDA+PARA+9+15+?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.otempo.com.br/capa/economia/governo-decide-at%C3%A9-esta-quarta-sobre-redu%C3%A7%C3%A3o-da-meta-de-super%C3%A1vit-1.1073920
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/governo-anuncia-revisao-da-meta-fiscal.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/governo-revisa-previsao-do-pib-em-2015-para-queda-de-149.html
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/07/22/governo-reduz-meta-fiscal.htm


Jornal Nacional
Governo anuncia novos cortes no
orçamento e redução da meta fiscal http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band

Governo confirma redução no
superávit primário para pagamento
de dívida http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Band

Prévia da inflação ainda é a pior
para o mês de julho nos últimos
sete anos http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Estado de Minas
Governo corta gastos em mais R$
8,6 bi e reduz superávit primário http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Governo reduz meta de superávit
primário deste ano para próximo de
zero http://www.hojeemdia.com.br/noticias/gov

O Tempo

Governo reduz meta de superávit
primário deste ano para 0,15% do
PIB http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Veja
Governo reduz meta fiscal e
anuncia corte de R$ 8,6 bilhões http://veja.abril.com.br/noticia/economia/g

Istoé
Governo amplia corte no
Orçamento para R$ 79,4 bilhões http://www.istoe.com.br/reportagens/4287

Época
Governo anuncia corte de R$ 8,6 bi
no orçamento e reduz meta fiscal http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

CartaCapital
Governo corta mais R$ 8,6 bi para
pagar juros da dívida pública http://www.cartacapital.com.br/economia/g

Jornal da Record
Governo anuncia redução na meta
da economia http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal do SBT
Governo anuncia revisão da meta
fiscal http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Jornal das Dez

Governo reduz meta de economia
para 0,15% do PIB e corta R$ 8,6
bilhões do Orçamento http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Época
Dilma afirma que não há 'rebelião'
no Congresso http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Veja
Para líder do PMDB, não é possível
dizer se Dilma termina o mandato http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/para-li

RedeTV News
A crise tem como origem básica a
incompetência aliada ao caráter' http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez

Às vésperas do recesso
parlamentar, Congresso deixa
governo em dificuldades http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-

Istoé
Crise atual ainda vai 'piorar', avalia
Lula http://www.istoe.com.br/reportagens/4274

Jornal do SBT
Dilma reúne ministros e tenta uma
reaproximação com o PMDB http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Temer não descarta que PMDB
deixe o governo http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

UOL

Em seis meses, Dilma é alvo de 15
pedidos de impeachment na
Câmara http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-n

G1
Emprego na indústria recua 1% em
maio, mostra IBGE http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

Jornal Nacional

Governo anuncia regras de
programa que vai tentar diminuir
demissões http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal Nacional
Especialistas falam sobre programa
que pretende diminuir demissões http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal das Dez

Patrões e empregados já fechavam
acordos de redução de jornada de
trabalho http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

UOL

Desemprego sobe a 6,9% em
junho, maior taxa para o mês desde
2010, diz IBGE http://economia.uol.com.br/empregos-e-ca

R7

Desemprego sobe para 6,9% e
atinge o maior nível em cinco anos,
diz IBGE http://noticias.r7.com/economia/desempre

Veja
Desemprego chega a 6,9%, a maior
taxa para junho desde 2010 http://veja.abril.com.br/noticia/economia/ta

Istoé

Desemprego sobe para 6,9%, a
maior taxa para junho em cinco
anos http://www.istoe.com.br/reportagens/4288

5 - Crise política

6 - Desemprego

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/governo-anuncia-novos-cortes-no-orcamento-e-reducao-da-meta-fiscal.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/22/15548197-governo-confirma-reducao-no-superavit-primario-para-pagamento-de-divida.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/22/15548172-previa-da-inflacao-ainda-e-a-pior-para-o-mes-de-julho-nos-ultimos-sete-anos.html
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/22/interna_politica,671218/governo-corta-gastos-em-mais-r-8-6-bi-e-reduz-superavit-primario.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/governo-reduz-meta-de-superavit-primario-deste-ano-para-proximo-de-zero-1.334302
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/governo-reduz-meta-de-super%C3%A1vit-prim%C3%A1rio-deste-ano-para-0-15-do-pib-1.1074296
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/governo-reduz-meta-fiscal-e-anuncia-corte-de-r-86-bilhoes
http://www.istoe.com.br/reportagens/428721_GOVERNO+AMPLIA+CORTE+NO+ORCAMENTO+PARA+R+79+4+BILHOES?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/governo-anuncia-corte-de-r-8-bi-no-orcamento-e-reduz-meta-fiscal.html
http://www.cartacapital.com.br/economia/governo-corta-mais-8-6-bilhoes-de-reais-para-pagar-juros-da-divida-6369.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/governo-anuncia-reducao-na-meta-da-economia-22072015
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54572/Governo-anuncia-revisao-da-meta-fiscal-.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/governo-reduz-meta-de-economia-para-015-do-pib-e-corta-r-86-bilhoes-do-orcamento/4340623/
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/dilma-afirma-que-nao-ha-rebeliao-no-congresso.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/para-lider-do-pmdb-nao-e-possivel-garantir-que-dilma-termina-o-mandato
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/prates-do-dia/a-crise-tem-como-origem-basica-a-incompetencia-aliada-ao-carater
http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-da-globo/t/todos-os-videos/v/as-vesperas-do-recesso-parlamentar-congresso-deixa-governo-em-dificuldades/4325015/
http://www.istoe.com.br/reportagens/427491_CRISE+ATUAL+AINDA+VAI+PIORAR+AVALIA+LULA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54503/Dilma-reune-ministros-e-tenta-uma-reaproximacao-com-o-PMDB.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/temer-nao-descarta-que-pmdb-deixe-o-governo
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/07/23/em-seis-meses-dilma-e-alvo-de-15-pedidos-de-impeachment.htm
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/emprego-na-industria-recua-1-em-maio-mostra-ibge.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/governo-anuncia-regras-de-programa-que-vai-tentar-diminuir-demissoes.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/especialistas-falam-sobre-programa-que-pretende-diminuir-demissoes.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/patroes-e-empregados-ja-fechavam-acordos-de-reducao-de-jornada-de-trabalho/4337992/
http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2015/07/23/desemprego-sobe-a-69-em-junho-maior-taxa-para-o-mes-desde-2010-diz-ibge.htm
http://noticias.r7.com/economia/desemprego-sobe-para-69-e-atinge-o-maior-nivel-em-cinco-anos-diz-ibge-23072015
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/taxa-de-desemprego
http://www.istoe.com.br/reportagens/428821_DESEMPREGO+SOBE+PARA+6+9+A+MAIOR+TAXA+PARA+JUNHO+EM+CINCO+ANOS?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage


UOL

Em meio à crise e à Lava Jato,
Cunha tenta erguer candidatura ao
Planalto http://painel.blogfolha.uol.com.br/2015/07/

R7

Às vésperas de fala na TV, Cunha
avisa que não teme panelaço e
defende distanciamento entre
PMDB e PT http://noticias.r7.com/brasil/as-vesperas-d

Época

Em colisão com OAB, Cunha quer
acelerar propostas que afetam
entidade http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

UOL

Acusado de receber propina,
Eduardo Cunha promete romper
com o governo http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

UOL
‘Vou explodir o governo’, disse
Cunha a aliados http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br

R7

Acusado por lobista da Lava Jato,
Cunha anuncia hoje rompimento
com governo http://noticias.r7.com/brasil/acusado-por-lo

Jornal Nacional

Presidente da Câmara rompe com
o governo Dilma e vai para
oposição http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Estado de Minas

Cunha oficializa rompimento com o
governo da presidente Dilma
Rousseff http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Sou oposição ao governo', diz
Eduardo Cunha após ser citado por
delator http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
Acusado na operação Lava-Jato,
Cunha rompe com governo http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Veja
Agora é guerra: Eduardo Cunha vai
romper com Dilma http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/agora-

Istoé

Cunha confirma que anunciará
rompimento com o governo nesta
sexta-feira http://www.istoe.com.br/reportagens/4278

Época
Presidente da Câmara anunciará
rompimento com o governo http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

Jornal da Band

Eduardo Cunha rompe com
governo e autoriza criação de
novas CPIs http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal Nacional
Governo se reúne para discutir
crise provocada por Eduardo Cunha http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Veja
Cunha abrirá série de comissões
que constrangem o Planalto http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cunha

O Tempo

Cunha procura Lewandowski e
cobra pressa em decisão sobre
Moro http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Istoé
Cunha vai ao Supremo contra juiz
da Lava Jato http://www.istoe.com.br/reportagens/4283

R7

Após pedido de Cunha, STF
impede Moro de dar sentença antes
de prestar informações http://noticias.r7.com/brasil/apos-pedido-d

RedeTV News
Cunha procura STF para tratar da
Lava Jato http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Época

Cunha afirma que governo ‘terá
dias difíceis’ para aprovar nova
meta fiscal http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

O Tempo
Manifestantes se reúnem na praça
da Estação em ato contra Cunha http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Jornal Nacional
Líderes da UE chegam a um acordo
para salvar a Grécia da falência http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

RedeTV News
Reunião para definir futuro da
Grécia termina sem acordo http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Veja

Bolsas europeias fecham em alta
influenciadas por acordo entre
Grécia e credores http://veja.abril.com.br/noticia/economia/b

Época
Líderes europeus chegam a acordo
para manter ajuda à Grécia http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

CartaCapital
Zona do Euro fecha acordo sobre
nova ajuda à Grécia http://www.cartacapital.com.br/internacion

RedeTV News
Zona do Euro vai manter apoio
financeiro à Grécia http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

7 - Eduardo Cunha

8 - Grécia

http://painel.blogfolha.uol.com.br/2015/07/16/em-meio-a-crise-e-a-lava-jato-cunha-tenta-erguer-candidatura-ao-planalto/
http://noticias.r7.com/brasil/as-vesperas-de-fala-na-tv-cunha-avisa-que-nao-teme-panelaco-e-defende-distanciamento-entre-pmdb-e-pt-16072015
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/07/em-colisao-com-oab-cunha-quer-acelerar-projeto-que-afeta-entidadeao.html
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1656921-acusado-cunha-promete-romper-com-o-governo.shtml
http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2015/07/17/vou-explodir-o-governo-disse-cunha-a-aliados/
http://noticias.r7.com/brasil/acusado-por-lobista-da-lava-jato-cunha-anuncia-hoje-rompimento-com-governo-17072015
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/presidente-da-camara-rompe-com-o-governo-dilma-e-vai-para-oposicao.html
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/17/interna_politica,669493/cunha-oficializa-rompimento-com-o-governoda-presidente-dilma-rousseff.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/sou-oposic-o-ao-governo-diz-eduardo-cunha-apos-ser-citado-por-delator-1.332921
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/acusado-na-opera%C3%A7%C3%A3o-lava-jato-cunha-rompe-com-governo-1.1071580
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/agora-e-guerra-eduardo-cunha-vai-romper-com-dilma
http://www.istoe.com.br/reportagens/427888_CUNHA+CONFIRMA+QUE+ANUNCIARA+ROMPIMENTO+COM+O+GOVERNO+NESTA+SEXTA+FEIRA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/07/presidente-da-camara-anunciara-rompimento-com-o-governo.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/17/15543218-eduardo-cunha-rompe-com-governo-e-autoriza-criacao-de-novas-cpis.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54470/Governo-se-reune-para-discutir-crise-provocada-por-Eduardo-Cunha.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cunha-abrira-serie-de-comissoes-que-constrangem-o-planalto
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/cunha-procura-lewandowski-e-cobra-pressa-em-decis%C3%A3o-sobre-moro-1.1073817
http://www.istoe.com.br/reportagens/428372_CUNHA+VAI+AO+SUPREMO+CONTRA+JUIZ+DA+LAVA+JATO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://noticias.r7.com/brasil/apos-pedido-de-cunha-stf-impede-moro-de-dar-sentenca-antes-de-prestar-informacoes-22072015
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/cunha-procura-stf-para-tratar-da-lava-jato
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/cunha-afirma-que-governo-tera-dias-dificeis-para-aprovar-nova-meta-fiscal.html
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/manifestantes-se-re%C3%BAnem-na-pra%C3%A7a-da-esta%C3%A7%C3%A3o-em-ato-contra-cunha-1.1075651
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/lideres-da-ue-chegam-um-acordo-para-salvar-grecia-da-falencia.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/giro-internacional/reuniao-para-definir-futuro-da-grecia-termina-sem-acordo
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/bolsas-europeias-fecham-em-alta-apos-acordo-entre-grecia-e-credores-02
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/lideres-europeus-decidem-manter-ajuda-grecia.html
http://www.cartacapital.com.br/internacional/zona-do-euro-fecha-acordo-sobre-nova-ajuda-a-grecia-4513.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/giro-internacional/zona-do-euro-vai-manter-apoio-financeiro-a-grecia


G1
Gregos protestam em Atenas
contra aprovação de reformas http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

Jornal Nacional
Parlamento grego aprova pacote de
medidas que credores exigiam http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

O Tempo

Parlamento da Grécia aprova
aumento de impostos e cortes de
benefícios http://www.otempo.com.br/capa/economia/

UOL

Eurogrupo aprova empréstimo
emergencial de 7 bi de euros à
Grécia http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

Istoé

Grécia pode ter eleições
antecipadas em setembro ou
outubro, diz ministro http://www.istoe.com.br/reportagens/4277

Época

Grécia aprova exigências da
Europa para conseguir ajuda
financeira http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Istoé
Parlamento da Alemanha aprova
resgate da Grécia http://www.istoe.com.br/reportagens/4278

G1
Bancos gregos reabrem portas pela
primeira vez em três semanas http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

Jornal Nacional
Bancos voltaram a funcionar nesta
segunda-feira na Grécia http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Record
Após pagar dívida com FMI, bancos
abrem as portas na Grécia http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal da Record
Após pagar dívida com FMI, bancos
abrem as portas na Grécia http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Veja
Parlamento grego aprova 2ª parte
do pacote de reformas http://veja.abril.com.br/noticia/economia/p

Estado de Minas

Professores da Ufop entram em
greve e paralisam totalmente as
atividades http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

MGTV

Protesto em BH chama a atenção
para a greve dos servidores
federais em educação http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Estado de Minas

Alunos da UFMG temem adiamento
de segundo semestre letivo por
causa da greve http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Estado de Minas

Servidores votam por recusar
proposta e manter greve nas
universidades federais http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

O Tempo
Servidores rejeitam proposta do
governo e decidem manter greve http://www.otempo.com.br/cidades/servido

Jornal da Record

Seleção feminina de futebol estreia
no Pan e vence a Costa Rica por 3
a 0 http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal da Record

Seleção feminina de futebol estreia
no Pan e vence a Costa Rica por 3
a 0 http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

UOL

Por que os atletas brasileiros estão
prestando continência no pódio do
Pan? http://pan.uol.com.br/noticias/2015/07/15/p

Jornal da Record

Remadores cubanos desertam para
os Estados Unidos durante o Pan-
Americano http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal da Record

“Essa medalha veio para mostrar
que vamos lutar pelo pódio”,
afirmam brasileiras do salto
ornamental http://noticias.r7.com/jornal-da-record/foto

Jornal da Record

Depois de conquistar medalha de
ouro, atleta ganha presente de
apresentadora http://noticias.r7.com/jornal-da-record/foto

Istoé
Resultados do Pan deixam governo
otimista para Olimpíadas de 2016 http://www.istoe.com.br/reportagens/4283

R7

Lesões e quedas assustadoras
marcam Jogos Pan-Americanos de
Toronto; veja imagens http://rederecord.r7.com/pan-toronto-2015/

Jornal da Record

Vacilo! Em 2 min, Brasil sofre virada
do Uruguai e perde vaga na final do
futebol http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

UOL
Dinheiro desviado da Petrobras
também pagou prostitutas de luxo http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

9 - Greve nas
universidades federais

10 - Jogos
Panamericanos

11 - Operação Lava
Jato

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/gregos-protestam-em-atenas-contra-aprovacao-de-reformas.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/parlamento-grego-aprova-pacote-de-medidas-que-credores-exigiam.html
http://www.otempo.com.br/capa/economia/parlamento-da-gr%C3%A9cia-aprova-aumento-de-impostos-e-cortes-de-benef%C3%ADcios-1.1070548
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1656459-eurogrupo-acerta-emprestimo-emergencial-de--7-bilhoes-a-grecia.shtml
http://www.istoe.com.br/reportagens/427701_GRECIA+PODE+TER+ELEICOES+ANTECIPADAS+EM+SETEMBRO+OU+OUTUBRO+DIZ+MINISTRO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/grecia-aprova-exigencias-da-europa-para-conseguir-ajuda-financeira.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/427892_PARLAMENTO+DA+ALEMANHA+APROVA+RESGATE+DA+GRECIA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/bancos-gregos-reabrem-portas-pela-primeira-em-tres-semanas.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/bancos-voltaram-funcionar-nesta-segunda-feira-na-grecia.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/apos-pagar-divida-com-fmi-bancos-abrem-as-portas-na-grecia-21072015
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/apos-pagar-divida-com-fmi-bancos-abrem-as-portas-na-grecia-21072015
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/parlamento-da-grecia-aprova-segunda-parte-do-pacote-de-reformas
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/07/13/interna_gerais,667951/professores-da-ufop-entram-em-greve-e-paralisam-totalmente-as-atividad.shtml
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/protesto-em-bh-chama-a-atencao-para-a-greve-dos-servidores-federais-em-educacao/4323447/
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/07/15/interna_gerais,668804/alunos-da-ufmg-temem-adiamento-de-segundo-semestre-letivo-por-causa-da-greve.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/07/23/interna_gerais,671642/servidores-votam-por-recusar-proposta-e-mantem-greve-nas-universidades.shtml
http://www.otempo.com.br/cidades/servidores-rejeitam-proposta-do-governo-e-decidem-manter-greve-1.1074841
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/selecao-feminina-de-futebol-estreia-no-pan-e-vence-a-costa-rica-por-3-a-0-12072015
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/selecao-feminina-de-futebol-estreia-no-pan-e-vence-a-costa-rica-por-3-a-0-12072015
http://pan.uol.com.br/noticias/2015/07/15/porque-os-atletas-brasileiros-estao-batendo-continencia-no-podio-do-pan.htm
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/remadores-cubanos-desertam-para-os-estados-unidos-durante-o-pan-americano-16072015
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/fotos/essa-medalha-veio-para-mostrar-que-vamos-lutar-pelo-podio-afirmam-brasileiras-do-salto-ornamental-15072015#!/foto/1
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/fotos/depois-de-conquistar-medalha-de-ouro-atleta-ganha-presente-de-apresentadora-21072015#!/foto/1
http://www.istoe.com.br/reportagens/428366_RESULTADOS+DO+PAN+DEIXAM+GOVERNO+OTIMISTA+PARA+OLIMPIADAS+DE+2016?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://rederecord.r7.com/pan-toronto-2015/fotos/lesoes-e-quedas-assustadoras-marcam-jogos-pan-americanos-de-toronto-veja-imagens-24072015#!/foto/1
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/vacilo-em-2-min-brasil-sofre-virada-do-uruguai-e-perde-vaga-na-final-do-futebol-23072015
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1654856-dinheiro-desviado-da-petrobras-tambem-pagou-prostitutas-de-luxo.shtml


Jornal da Band

Relatório da PF teria rastreado
propina para consultoria de José
Dirceu http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

G1
PF cumpre mandados de busca e
apreensão em casas de políticos http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/201

UOL

PF faz buscas em imóveis de
Collor, de políticos do PP e na BR
Distribuidora http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

R7

PF cumpre mandados contra Collor
e outros políticos alvos de
inquéritos da Lava Jato http://noticias.r7.com/brasil/pf-cumpre-man

Jornal Nacional
PF faz operação em empresas e
imóveis de Collor e outros políticos http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band

PF apreende documentos e carros
de luxo do ex-presidente Fernando
Collor http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Hoje em Dia

Ação da PF e do MPF extrapolou
todos os limites da legalidade, diz
Collor http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

Hoje em Dia
Defesa de José Dirceu pede
‘acesso integral’ à 'Lava Jato' http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

Veja
Laudo da PF rastreia R$ 126 mi
para 'empresas de lavagem' http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/laudo-

Veja
Citado em delação, assessor do
Planalto será substituído http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/citado-

Istoé

PF faz busca em endereços de
políticos investigados na Operação
Lava Jato http://www.istoe.com.br/reportagens/4272

Época
Polícia faz busca e apreensão na
casa de senadores e deputados http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

G1
Ministro José Eduardo Cardozo
depõe na CPI da Petrobras http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07

UOL

Ministro da Justiça não pode
controlar investigação da PF, diz
Cardozo http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-n

Jornal da Band

Ministro da Justiça critica
vazamento seletivo de depoimentos
na Lava Jato http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Record

José Eduardo Cardozo promete
punição a escutas clandestinas da
operação Lava Jato http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Istoé
Dirceu diz que "não aguenta mais a
situação" http://www.istoe.com.br/reportagens/4275

Época

Delator da Lava Jato diz que
entregou R$ 4 milhões a José
Dirceu http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Época
Collor diz que PF ‘extrapolou’ todos
os limites da legalidade http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

G1

Carros de luxo apreendidos de
Collor são de empresa da qual ele é
sócio http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-

UOL
Lava Jato envolve três instituições
na mesma semana e amplia crise http://painel.blogfolha.uol.com.br/2015/07/

Jornal da Record

Delator da Operação Lava Jato
acusa Eduardo Cunha de receber
US$ 5 milhões em propina http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal do SBT
Youssef diz que foi intimidado por
´pau mandado´ de Cunha http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Delator da Lava Jato diz que
entregou R$ 5 milhões para Cunha http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez
Delator da Lava-Jato diz que pagou
propina a presidente da Câmara http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

O Tempo

Coordenador da Lava Jato afirma
que operação pode levar mais dois
anos http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Época
De onde saíram os carros de
Fernando Collor http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

Época

Como o dinheiro do empreiteiro
Ricardo Pessôa chegou ao senador
Ciro Nogueira http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/13/15537938-relatorio-da-pf-teria-rastreado-propina-para-consultoria-de-jose-dirceu.html
http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2015/07/pf-cumpre-mandados-de-busca-e-apreensao-em-maceio.html
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1655455-pf-faz-busca-e-apreensao-na-casa-de-collor-e-de-senador-do-pp.shtml
http://noticias.r7.com/brasil/pf-cumpre-mandados-contra-collor-e-outros-politicos-alvos-de-inqueritos-da-lava-jato-14072015
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/pf-faz-operacao-em-empresas-e-imoveis-de-collor-e-outros-politicos.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/14/15539140-pf-apreende-documentos-e-carros-de-luxo-do-ex-presidente-fernando-collor.html
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/ac-o-da-pf-e-do-mpf-extrapolou-todos-os-limites-da-legalidade-diz-collor-1.332173
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/defesa-de-jose-dirceu-pede-acesso-integral-a-lava-jato-1.332184
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/laudo-da-pf-rastreia-r-126-mi-para-empresas-operadoras-de-lavagem
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/citado-em-delacao-assessor-do-planalto-sera-substituido
http://www.istoe.com.br/reportagens/427253_PF+FAZ+BUSCA+EM+ENDERECOS+DE+POLITICOS+INVESTIGADOS+NA+OPERACAO+LAVA+JATO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/policia-faz-busca-e-apreensao-na-casa-de-senadores-e-deputados.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07/ministro-jose-eduardo-cardozo-depoe-na-cpi-da-petrobras.html
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/07/15/ministro-da-justica-nao-pode-controlar-investigacao-da-pf-diz-cardozo.htm
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/15/15540468-ministro-da-justica-critica-vazamento-seletivo-de-depoimentos-na-lava-jato.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/jose-eduardo-cardozo-promete-punicao-a-escutas-clandestinas-da-operacao-lava-jato-15072015
http://www.istoe.com.br/reportagens/427515_DIRCEU+DIZ+QUE+NAO+AGUENTA+MAIS+A+SITUACAO+?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/delator-da-lava-jato-diz-que-entregou-r-4-milhoes-jose-dirceu.html
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/collor-diz-que-pf-extrapolou-todos-os-limites-da-legalidade.html
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2015/07/carros-de-luxo-apreendidos-de-collor-sao-de-empresa-da-qual-ele-e-socio.html
http://painel.blogfolha.uol.com.br/2015/07/17/lava-jato-envolve-tres-instituicoes-na-mesma-semana-e-amplia-crise/
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/delator-da-operacao-lava-jato-acusa-eduardo-cunha-de-receber-us-5-milhoes-em-propina-17072015
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54413/Youssef-diz-que-foi-intimidado-por-pau-mandado-de-Cunha.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/delator-da-lava-jato-diz-que-entregou-r-5-milhoes-para-cunha
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/v/delator-da-lava-jato-diz-que-pagou-propina-a-presidente-da-camara/4327428/
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/coordenador-da-lava-jato-afirma-que-opera%C3%A7%C3%A3o-pode-levar-mais-dois-anos-1.1071695
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/07/de-onde-sairam-os-carros-de-fernando-collor.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/07/como-o-dinheiro-do-empreiteiro-ricardo-pessoa-chegou-ao-senador-ciro-nogueira.html


CartaCapital

Delator acusa Cunha de pedir US$
5 milhões em propina; Assista ao
vídeo http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlat

UOL

PF investiga repasses de US$ 14
mi para sustentar delação que
envolve Cunha http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/a

UOL
Em carta, ex-presidente da Sete
Brasil admite ter recebido propina http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

Jornal Nacional
Juiz da Lava Jato condena três ex-
dirigentes da Camargo Corrêa http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band

Oposição protocola pedido de
acareação entre Cunha e delator da
Lava Jato http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal das Dez
Presidente da Andrade Gutierrez é
indiciado no inquérito da Lava Jato http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas

PF indicia presidente de empreiteira
por corrupção, lavagem e fraude a
licitação http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Defesa de Eduardo Cunha
protocola reclamação no STF
contra Sérgio Moro http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo

Defesa de Cunha protocola
reclamação no STF contra Sérgio
Moro http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

O Tempo
PF indicia Marcelo Odebrecht por
corrupção, lavagem e fraude http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Veja
Com Janot em risco, MP traça
'plano B' para proteger Lava Jato http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/com-ja

Istoé
Polícia Federal indicia presidente e
executivos da Andrade Gutierrez http://www.istoe.com.br/reportagens/4282

Época
Lava Jato: PF indicia presidente da
Andrade Gutierrez e mais oito http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Época
Além de carros luxuosos, Collor tem
paixão por vinhos caros http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

CartaCapital Pedro Barusco, o fiel delator http://www.cartacapital.com.br/revista/858/

G1

Marcelo Odebrecht tentou
'atrapalhar' investigação antes da
prisão, diz PF http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015

UOL

Telegrama mostra suspeita de
favorecimento do Itamaraty a
empreiteiras no Haiti http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-n

R7

Empresas se defendem após
condenação e indiciamento de
executivos na Lava Jato http://noticias.r7.com/brasil/empresas-se-d

RedeTV News
Cunha pede que processo em que
é citado vá ao STF http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Hoje em Dia

Juiz da 'Lava Jato' intima defesa a
explicar bilhete de presidente da
Odebrecht http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

Veja
Collor pede e auditoria do TCU
investiga Procuradoria-Geral http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/collor-

Veja
PF indicia Marcelo Odebrecht e
mais 7 executivos http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/pf-indi

Istoé

Justiça condena cúpula da
Camargo Corrêa por corrupção,
lavagem e organização criminosa http://www.istoe.com.br/reportagens/4282

Época

Sergio Moro condena três ex-
executivos da Camargo Corrêa à
prisão http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Época

PF indicia Marcelo Odebrecht e
mais sete acusados na Operação
Lava Jato http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Istoé

STF proíbe Moro de julgar ação em
que Cunha foi citado antes de
parlamentar dar explicações http://www.istoe.com.br/reportagens/4287

Istoé
Justiça rejeita mais um habeas
corpus preventivo a José Dirceu http://www.istoe.com.br/reportagens/4287

Época
Odebrecht oferecia mimos
especiais a dirigentes da Petrobras http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/delator-acusa-cunha-de-pedir-5-milhoes-de-dolares-em-propina-assista-2773.html
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/07/20/repasses-de-us-14-mi-sao-usados-para-sustentar-delacao-que-envolve-cunha.htm
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1657828-em-carta-ex-presidente-da-sete-brasil-admite-ter-recebido-propina.shtml
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/juiz-da-lava-jato-condena-tres-ex-dirigentes-da-camargo-correa.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/20/15545820-oposicao-protocola-pedido-de-acareacao-entre-cunha-e-delator-da-lava-jato.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/presidente-da-andrade-gutierrez-e-indiciado-no-inquerito-da-lava-jato/4332781/
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/20/interna_politica,670421/pf-indicia-presidente-de-empreiteira-por-corrupcao-lavagem-e-fraude-a.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/defesa-de-eduardo-cunha-protocola-reclamac-o-no-stf-contra-sergio-moro-1.333717
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/defesa-de-cunha-protocola-reclama%C3%A7%C3%A3o-no-stf-contra-s%C3%A9rgio-moro-1.1073306
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/pf-indicia-marcelo-odebrecht-por-corrup%C3%A7%C3%A3o-lavagem-e-fraude-1.1073237
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/com-janot-em-risco-mp-traca-plano-b-para-proteger-lava-jato
http://www.istoe.com.br/reportagens/428271_POLICIA+FEDERAL+INDICIA+PRESIDENTE+E+EXECUTIVOS+DA+ANDRADE+GUTIERREZ?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/lava-jato-pf-indicia-presidente-da-andrade-gutierrez-e-mais-oito.html
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/07/alem-de-carros-luxuosos-collor-tem-paixao-por-vinhos-caros.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/858/o-fiel-delator-2710.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/07/marcelo-odebrecht-tentou-atrapalhar-investigacao-antes-da-prisao-diz-pf.html
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/07/21/telegrama-mostra-suspeita-de-favorecimento-do-itamaraty-a-empreiteiras-no-haiti.htm
http://noticias.r7.com/brasil/empresas-se-defendem-apos-condenacao-e-indiciamento-de-executivos-na-lava-jato-21072015
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/cunha-pede-que-processo-em-que-e-citado-va-ao-stf
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/juiz-da-lava-jato-intima-defesa-a-explicar-bilhete-de-presidente-da-odebrecht-1.334016
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/collor-pede-e-auditoria-do-tcu-investiga-procuradoria-geral
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/pf-indicia-marcelo-odebrecht-e-mais-7-executivos
http://www.istoe.com.br/reportagens/428295_JUSTICA+CONDENA+CUPULA+DA+CAMARGO+CORREA+POR+CORRUPCAO+LAVAGEM+E+ORGANIZACAO+CRIMINOSA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/sergio-moro-condena-tres-ex-executivos-da-camargo-correa-prisao.html
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/pf-indicia-marcelo-odebrecht-e-mais-sete-acusados-na-operacao-lava-jato.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/428710_STF+PROIBE+MORO+DE+JULGAR+ACAO+EM+QUE+CUNHA+FOI+CITADO+ANTES+DE+PARLAMENTAR+DAR+EXPLICACOES?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/428711_JUSTICA+REJEITA+MAIS+UM+HABEAS+CORPUS+PREVENTIVO+A+JOSE+DIRCEU?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/07/odebrecht-oferecia-mimos-especiais-dirigentes-da-petrobras.html


Jornal Nacional

MPF pede condenação de ex-
diretor da Petrobras e mais três
réus http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band

MP pede condenação de Cerveró e
de outros três acusados na Lava
Jato http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Record

STF exige informações do processo
sobre pagamento de propina a
Eduardo Cunha http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal das Dez
Suíça investiga se Odebrecht usou
contas no país para pagar propina http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

O Tempo

Operador de propinas na Petrobras
movimentou R$ 220 milhões em 11
anos http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Época

Advogada de Marcelo Odebrecht
entra com pedido de Habeas
Corpus no STJ http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

UOL
Lava Jato aponta "fortuna" e luxo
na ocultação de propinas de Baiano http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/a

UOL
Presidente da Odebrecht é alvo de
investigação de inquérito suíço http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/a

Jornal da Band

Ministério Público denuncia
presidentes de Odebrecht e
Andrade Gutierrez http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal do SBT
Advogada Catta Preta é convocada
para depor na CPI da Petrobras http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Jornal do SBT
MPF pede condenação de Cerveró
e mais três réus da Lava Jato http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Estado de Minas

MPF denuncia presidentes de
empreiteiras por corrupção na
Petrobras http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

MPF denuncia Odebrecht, Otávio
Azevedo e mais 20 pessoas por
corrupção na Petrobras http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo

Executivos da Odebrecht e Andrade
são denunciados em ação da Lava
Jato http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Época

Advogada de Marcelo Odebrecht
entra com pedido de Habeas
Corpus no STJ http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

Época

Advogado de Otávio Marques, da
Andrade Gutierrez, entra com
pedido de HC no STJ http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

G1

Debate no TCU sobre 'pedaladas'
do governo deve ser 'técnico', diz
Adams http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07

Istoé

Governo está confiante de que TCU
aprovará contas de Dilma, diz
Adams http://www.istoe.com.br/reportagens/4271

G1

Cunha diz que Congresso fará
análise política das 'pedaladas
fiscais' http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07

Veja

Cunha diz que parecer do TCU é
supervalorizado: 'Decisão sobre
contas é política' http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cunha

Jornal da Band

Análise das contas do governo
Dilma será política, diz Eduardo
Cunha http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

G1

Com ministros, Dilma finaliza
defesa das 'pedaladas fiscais' ao
TCU http://oglobo.globo.com/brasil/com-ministr

O Tempo
AGU protocola defesa de Dilma
sobre 'pedaladas fiscais' no TCU http://www.otempo.com.br/capa/economia/

RedeTV News
Governo entrega defesa das
'pedaladas fiscais' http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez
Governo entrega explicações sobre
contas de 2014 ao TCU http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Istoé
Governo sustenta que 'pedalada'
não viola lei http://www.istoe.com.br/reportagens/4288

Época
Governo entrega defesa das
pedaladas fiscais ao TCU http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

12 - Pedaladas fiscais

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/mpf-pede-condenacao-de-ex-diretor-da-petrobras-e-mais-tres-reus.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/23/15549497-mp-pede-condenacao-de-cervero-e-de-outros-tres-acusados-na-lava-jato.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/stf-exige-informacoes-do-processo-sobre-pagamento-de-propina-a-eduardo-cunha-22072015
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/suica-investiga-se-odebrecht-usou-contas-no-pais-para-pagar-propina/4340670/
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/operador-de-propinas-na-petrobras-movimentou-r-220-milh%C3%B5es-em-11-anos-1.1074955
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/07/advogada-de-marcelo-odebrecht-entra-com-pedido-de-habeas-corpus-no-stj.html
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/07/24/lava-jato-aponta-imensa-fortuna-e-luxos-na-ocultacao-de-propinas.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/07/24/presidente-da-odebrecht-e-alvo-de-investigacao-de-inquerito-suico.htm
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/24/15550945-ministerio-publico-denuncia-presidentes-de-odebrecht-e-andrade-gutierrez.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54603/Advogada-Catta-Preta-e-convocada-para-depor-na-CPI-da-Petrobras.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/54602/MPF-pede-condenacao-de-Cervero-e-mais-tres-reus-da-Lava-Jato.html
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/24/interna_politica,671926/mpf-denuncia-presidentes-de-empreiteiras-por-corrupcao-na-petrobras.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/mpf-denuncia-odebrecht-otavio-azevedo-e-mais-20-pessoas-por-corrupc-o-na-petrobras-1.334820
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/executivos-da-odebrecht-e-andrade-s%C3%A3o-denunciados-em-a%C3%A7%C3%A3o-da-lava-jato-1.1075499
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/07/advogada-de-marcelo-odebrecht-entra-com-pedido-de-habeas-corpus-no-stj.html
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/07/advogado-de-otavio-marques-da-andrade-gutierrez-entra-com-pedido-de-hc-no-stj.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07/agu-detalha-dilma-esclarecimentos-que-serao-apresentados-ao-tcu.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/427136_GOVERNO+ESTA+CONFIANTE+DE+QUE+TCU+APROVARA+CONTAS+DE+DILMA+DIZ+ADAMS?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07/cunha-diz-que-congresso-fara-analise-politica-das-pedaladas-fiscais.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cunha-diz-que-parecer-do-tcu-e-supervalorizado-decisao-e-politica
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/16/15541758-analise-das-contas-do-governo-dilma-sera-politica-diz-eduardo-cunha.html
http://oglobo.globo.com/brasil/com-ministros-dilma-finaliza-defesa-das-pedaladas-fiscais-ao-tcu-16860605
http://www.otempo.com.br/capa/economia/agu-protocola-defesa-de-dilma-sobre-pedaladas-fiscais-no-tcu-1.1074292
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/governo-entrega-defesa-das-pedaladas-fiscais
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/governo-entrega-explicacoes-sobre-contas-de-2014-ao-tcu/4340622/
http://www.istoe.com.br/reportagens/428824_GOVERNO+SUSTENTA+QUE+PEDALADA+NAO+VIOLA+LEI?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/governo-entrega-defesa-ao-tcu-por-pedaladas-fiscais.html


Jornal da Record

Ministro do TCU quer urgência na
análise da contabilidade do
Governo http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Estado de Minas

Avião que sobrevoava
acampamento sem-terra cai e deixa
dois mortos em Tumiritinga http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia

Avião com prefeito de Central de
Minas cai sobre acampamento do
MST no interior do Estado http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/a

O Tempo
Avião cai em Tumiritinga e deixa
duas pessoas mortas http://www.otempo.com.br/cidades/avi%C

G1
Aeronave cai em ocupação do MST
em Tumiritinga e deixa dois mortos http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2

Estado de Minas

Análise preliminar da Polícia Civil
descarta tiros contra avião de
prefeito em Tumiritinga http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

O Tempo
Polícia confirma que havia outro
avião onde o monomotor caiu http://www.otempo.com.br/cidades/pol%C

Jornal das Dez
Dilma discute reajuste do Judiciário
em encontro em Portugal http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas

Ministro do Planejamento pede
'veto integral' a reajuste de até 78%
ao Judiciário http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Estado de Minas

STF recebe do planejamento
informação sobre veto a reajuste do
judiciário http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

O Tempo
Dilma veta reajuste salarial dos
servidores do Judiciário http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Época

Dilma veta reajuste de até 78% ao
Judiciário: "Contraria interesse
público" http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Época

Cuba confirma que reabrirá
embaixada em Washington em
julho http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

G1
Embaixada cubana é reaberta em
Washington http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07

Jornal Nacional

Estados Unidos e Cuba reabrem as
embaixadas em Havana e
Washington http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

CartaCapital
Até quando vai o embargo dos EUA
a Cuba? http://www.cartacapital.com.br/internacion

Jornal da Band
Sonda da Nasa chega a Plutão, 5
bilhões de quilômetros distantes http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Istoé
Nave espacial New Horizons atinge
ponto mais próximo de Plutão http://www.istoe.com.br/reportagens/4272

Época
9 curiosidades sobre a chegada da
primeira espaçonave a Plutão http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/0

Jornal Nacional
Nasa divulga foto mais próxima e
detalhada da superfície de Plutão http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band

Nasa divulga imagens da sonda
que chegou a Plutão e surpreende
astrônomos http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal das Dez
Nasa divulga imagens de duas das
cinco luas de Plutão http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal da Alterosa

Taxistas montam milícia contra
Uber e passageiros são
aterrorizados http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Estado de Minas
Taxistas viram alvo do MP em
inquérito que investiga o Uber http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia
Uber vai distribuir picolé de graça
nesta sexta-feira em Belo Horizonte http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/u

G1
Protesto de taxistas interdita
diversas vias no Rio http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/transito/

RedeTV News
Protestos contra Uber se espalham
pelo Brasil http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

MGTV

Contra o Uber, táxis de Belo
Horizonte circulam com fita preta
nos carros http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa
Taxistas da Região Metropolitana
protestam contra uso de aplicativos http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

13 - Queda de avião
em Tumiritinga-MG

14 - Rejuste para
judiciário

15 - Retomada do
relacionamento entre

Cuba e EUA

16 - Sonda espacial
em Plutão

17 - Taxis x Uber

http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/ministro-do-tcu-quer-urgencia-na-analise-da-contabilidade-do-governo-23072015
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/07/14/interna_gerais,668443/aviao-que-sobrevoava-acampamento-sem-terra-cai-e-deixa-dois-mortos-em-tumiritinga.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/avi-o-com-prefeito-de-central-de-minas-cai-sobre-acampamento-do-mst-no-interior-do-estado-1.332157
http://www.otempo.com.br/cidades/avi%C3%A3o-cai-em-tumiritinga-e-deixa-duas-pessoas-mortas-1.1069808
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2015/07/aviao-cai-em-ocupacao-do-mst-em-tumiritinga-e-deixa-dois-mortos.html
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/07/15/interna_gerais,668812/analise-preliminar-da-policia-civil-descarta-tiros-contra-aviao-de-prefeito-em-tumiritinga.shtml
http://www.otempo.com.br/cidades/pol%C3%ADcia-confirma-que-havia-outro-avi%C3%A3o-onde-o-monomotor-caiu-1.1070504
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/v/dilma-discute-reajuste-do-judiciario-em-encontro-em-portugal/4316274/
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/20/interna_politica,670515/nelson-barbosa-pede-veto-integral-a-reajuste-do-judiciario.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/07/21/interna_politica,670901/stf-recebe-do-planejamento-informacao-sobre-veto-a-reajuste-do-judiciario.shtml
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/dilma-veta-reajuste-salarial-dos-servidores-do-judici%C3%A1rio-1.1073914
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/dilma-veta-reajuste-de-ate-78-ao-judiciario-contraria-interesse-publico.html
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/07/cuba-confirma-que-reabrira-embaixada-em-washington-em-julho.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/embaixada-cubana-e-reaberta-em-washington.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/estados-unidos-e-cuba-reabrem-embaixadas-em-havana-e-washington.html
http://www.cartacapital.com.br/internacional/ate-quando-vai-o-embargo-dos-eua-a-cuba-8867.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/14/15539141-sonda-da-nasa-chega-a-plutao-5-bilhoes-de-quilometros-distantes.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/427255_NAVE+ESPACIAL+NEW+HORIZONS+ATINGE+PONTO+MAIS+PROXIMO+DE+PLUTAO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/07/9-curiosidades-sobre-chegada-da-primeira-espaconave-plutao.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/nasa-divulga-foto-mais-proxima-e-detalhada-da-superficie-de-plutao.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/07/15/15540458-nasa-divulga-imagens-da-sonda-que-chegou-a-plutao-e-surpreende-astronomos.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/nasa-divulga-imagens-de-duas-das-cinco-luas-de-plutao/4338005/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/07/14/noticia-ja-1edicao,137384/taxistas-montam-milicia-contra-uber-e-passageiros-sao-aterrorizados.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/07/15/interna_gerais,668906/taxistas-viram-alvo-do-mp-em-inquerito-que-investiga-o-uber.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/uber-vai-distribuir-picole-de-graca-nesta-sexta-feira-em-belo-horizonte-1.334469
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/transito/noticia/2015/07/protesto-de-taxistas-interdita-diversas-vias-no-rio.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/cidades/protestos-contra-uber-se-espalham-pelo-brasil
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/contra-o-uber-taxis-de-belo-horizonte-circulam-com-fita-preta-nos-carros/4344251/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/07/24/noticia-ja-1edicao,137743/taxistas-protestam-contra-uso-de-aplicativos.shtml


Hoje em Dia

Demanda pelo picolé do Uber em
BH foi 5.000% acima do esperado e
app pede desculpas aos usuários http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/d

O Tempo
Uber entrega picolés, mas alguns
usuários ficam sem o mimo http://www.otempo.com.br/cidades/uber-e
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