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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-02
Título: CPI já tem provas contra Bolsonaro e pode apontar novos crimes, diz 
Randolfe
Descrição: "Para nós da CPI, não tem dúvida o crime de prevaricação no caso da 
Covaxin. Esse crime não há dúvidas", afirmou o parlamentar
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/cpi-ja-tem-provas-contra-bolsonaro-e-
pode-apontar-novos-crimes-diz-randolfe

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-08-01
Título: Omar Aziz diz que CPI tem indícios suficientes para dizer que Bolsonaro 
prevaricou
Descrição: O senador Omar Aziz disse com todas as letras que a CPI já tem 
indícios de que Bolsonaro prevaricou. A frase do presidente da Comissão foi dita
hoje (1º), em entrevista ao Correio Braziliense.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/omar-aziz-diz-que-cpi-
tem-indicios-suficientes-para-dizer-que-bolsonaro-prevaricou/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-01
Título: CPI da Covid pauta convocação de Braga Netto para terça-feira.
Descrição: Presidente da Anvisa apontou a atuação do ministro na tentativa de 
mudar a bula da cloroquina; ameaça a eleições também incomodou senadores.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-da-covid-pauta-convocacao-de-
braga-netto-para-terca-feira/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-01 17:48:19
Título: Presidente de Portugal vem ao Brasil, é ignorado por Bolsonaro e cabe a 
Lula recebê-lo
Descrição: Líder português, Marcelo Rebelo de Sousa cumpre agenda no país de 4 
dias, sem previsão de encontrar com o ex-capitão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/01/presidente-de-portugal-vem-ao-
brasil-e-ingorando-por-bolsonaro-e-cabe-a-lula-recebe-lo

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-02 02:40:32
Título: Brasil é o país do mundo que se sente mais abandonado pelos que o 
governam
Descrição: 70% do país hoje tem a consciência de estar órfão de liderança 
democrática, sem esperanças no futuro, cada vez mais devorado pela crise 
econômica e de valores
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-02/brasil-e-o-pais-do-mundo-que-
se-sente-mais-abandonado-pelos-que-o-governam.html
 
Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro tem até esta 2ª para apresentar ao TSE provas de fraude em 
urnas
Descrição: Tribunal apura se há elementos concretos que possam ter prejudicado 
as últimas eleições
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/bolsonaro-tem-ate-esta-2a-para-
apresentar-ao-tse-provas-de-fraude-em-urnas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-01 11:01:32
Título: BdF Explica: Por que os preços não param de subir?

http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.poder360.com.br/eleicoes/bolsonaro-tem-ate-esta-2a-para-apresentar-ao-tse-provas-de-fraude-em-urnas/
https://www.poder360.com.br/eleicoes/bolsonaro-tem-ate-esta-2a-para-apresentar-ao-tse-provas-de-fraude-em-urnas/
https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-da-covid-pauta-convocacao-de-braga-netto-para-terca-feira/
https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-da-covid-pauta-convocacao-de-braga-netto-para-terca-feira/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/omar-aziz-diz-que-cpi-tem-indicios-suficientes-para-dizer-que-bolsonaro-prevaricou/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/omar-aziz-diz-que-cpi-tem-indicios-suficientes-para-dizer-que-bolsonaro-prevaricou/
https://www.brasil247.com/cpicovid/cpi-ja-tem-provas-contra-bolsonaro-e-pode-apontar-novos-crimes-diz-randolfe
https://www.brasil247.com/cpicovid/cpi-ja-tem-provas-contra-bolsonaro-e-pode-apontar-novos-crimes-diz-randolfe
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-02/brasil-e-o-pais-do-mundo-que-se-sente-mais-abandonado-pelos-que-o-governam.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-02/brasil-e-o-pais-do-mundo-que-se-sente-mais-abandonado-pelos-que-o-governam.html
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/01/presidente-de-portugal-vem-ao-brasil-e-ingorando-por-bolsonaro-e-cabe-a-lula-recebe-lo
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/01/presidente-de-portugal-vem-ao-brasil-e-ingorando-por-bolsonaro-e-cabe-a-lula-recebe-lo


Descrição: Entenda a cadeia de aumentos que atinge de consumidores ao setor 
produtivo e coloca o Brasil em alerta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/01/bdf-explica-por-que-os-precos-
nao-param-de-subir

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-01 00:00:00
Título: Alvo de pedido de quebra de sigilo da CPI, Brasil Paralelo gastou R$ 3,8
milhões em anúncios no Facebook em um ano
Descrição: A Brasil Paralelo, produtora de vídeos conservadora, gastou mais de 
R$ 3,8 milhões em anúncios no Facebook de agosto de 2020 para cá.Leia mais 
(08/01/2021 - 23h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/alvo-de-pedido-de-quebra-de-sigilo-da-cpi-brasil-
paralelo-gastou-r-38-milhoes-em-anuncios-no-facebook-em-um-ano.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-01 18:02:08
Título: Impostômetro atinge marca de R$ 1,5 trilhão de tributos pagos no ano 2 
meses antes que em 2020
Descrição: O aumento da carga tributária é reflexo da elevação dos preços dos 
produtos e serviços, graças à alta da inflação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/01/impostometro-atinge-marca-de-r-
1-5-trilhao-de-tributos-pago-no-ano-2-meses-antes-que-em-2020

Fonte: Viomundo
Data: 2021-07-31
Título: “Boquinha” do general Pazuello no governo inclui R$ 118 mil em diárias para ele e 
a namorada, em viagens
Descrição: A “boquinha” do general da ativa Eduardo Pazuello no governo 
Bolsonaro, além de um cargo de alto escalão depois de ter presidido sobre a 
morte de 263.940 brasileiros quando ministro da Saúde, inclui benefícios à 
namorada, de acordo com denúncia da Folha de S. Paulo.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/boquinha-do-general-pazuello-no-
governo-inclui-r-118-mil-em-diarias-para-ele-e-a-namorada-em-viagens.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-01 18:41:28
Título: Bolsonaro encaixou mais de 2,5 mil militares em cargos comissionados
Descrição: O número representa 18,3% dos 14,6 mil cargos comissionados que 
constam no cadastro de servidores, do total de militares hoje no governo, 598 
são da reserva e 2.075, da ativa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-encaixou-mais-de-
25-mil-militares-em-cargos-comissionados/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-01 14:56:54
Título: General Luiz Eduardo Ramos foi o “produtor” da Live sobre “fraude” de 
Bolsonaro
Descrição: Live que tem sido criticada e apontada como “fake news” por 
parlamentares e juristas teria sido 100% obra do general
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-luiz-eduardo-ramos-foi-o-
produtor-da-live-sobre-fraude-de-bolsonaro/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Reestruturação no Sistema Brasileiro de Inteligência                    
Descrição: Comentários sobre as alterações no Sistema Brasileiro de Inteligência
introduzidas pelo Decreto Nº 10.759, 30 Julho2021. a nova legislação foi 
amparada em uma visão mais sistêmica uma vez que foram ampliados os atualmente 
48 órgãos integrantes do SISBIN que fazem parte dos Ministérios e que produzem 
conhecimentos sensíveis específicos e não estavam comtemplados na legislação 
anterior, embora fornecessem informações por demanda. Ademais, houve a inclusão 
dos Ministérios das Comunicações, Economia, Infra-estrutura, Agricultura e Minas
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e Energia, o que possibilitou a inserção da Agência Nacional de Aviação Civil, 
Agência Nacional de Telecomunicações,  Controladoria-Geral da União, Advocacia-
Geral da União, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
Departamento de trânsito e Transportes Terrestres, Departamento Penitenciário 
Nacional, dentre outros.
Url : https://www.defesanet.com.br/intel/noticia/41549/Reestruturacao-no-
Sistema-Brasileiro-de-
Inteligencia--------------------------------------------------------------------
----/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-01 12:09:16
Título: Hebert Conceição canta sucesso do Olodum que homenageia Mandela para 
comemorar bronze, veja vídeo
Descrição: O boxeador baiano venceu o cazaque Abilkhan Amankul e avançou para a 
semifinal dos pesos médios, garantindo ao menos a medalha de bronze
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/hebert-conceicao-olodum-mandela-bronze/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-01 10:33:44
Título: Rebeca Andrade: Brasileira, Mulher, Negra, pioneira de Ouro e Prata
Descrição: Com o ouro conquistado no salto, ela se torna a primeira brasileira 
que sobe duas vezes ao pódio em uma única edição de Jogos Olímpicos
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/rebeca-andrade-brasileira-mulher-negra-
pioneira-de-ouro-e-prata/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-02 05:00:10
Título: Um outro talento: telas de Nelson Sargento estão em exposição no 
Instituto Nise da Silveira
Descrição: RIO — As primeiras pinceladas da vida de Nelson Sargento (1924-2021) 
aconteceram em paredes, na juventude, quando trabalhou como pintor. Tempos 
depois, as telas conheceram as cores, os traços e o talento do também sambista, 
cantor, radialista, poeta e escritor. Referência da cultura popular e ativo até 
os últimos suspiros, o mangueirense ilustre planejava expor obras inéditas para 
comemorar seu aniversário, em 25 de julho. Sua partida impediu a presença 
física, mas não que parte da sua herança ganhasse asas e voasse rumo ao Engenho 
de Dentro. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/um-outro-talento-telas-de-nelson-
sargento-estao-em-exposicao-no-instituto-nise-da-silveira-1-25130367

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-02 07:09:34
Título: Enem | 'Desalento supera esperança': por que tantos jovens no Brasil 
desistiram até de tentar vaga em universidade
Descrição: Menor índice de inscritos no Enem em mais de uma década reflete 
'aumento do abismo entre ensino público e privado', mas há esforços de 
professores e ativistas para alimentar a conexão dos jovens com a escola e com o
ensino superior: 'você vai conseguir, sim'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58021267

Fonte: Congresso em Foco
Título: Ex-secretária de Cultura, Regina Duarte silencia sobre incêndio na 
Cinemateca
Descrição: A ex-secretária especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, a 
atriz Regina Duarte, segue ignorando a tragédia registrada na última quinta-
feira (29, quando a Cinemateca Brasileira foi atingida por um incêndio. Desde 
então, ela segue postando normalmente em suas redes sociais, ignorando os 
comentários com críticas e questionamentos sobre o episódio. A atriz comandou 
[ ]The post Ex-secretária de Cultura, Regina Duarte silencia sobre incêndio na 
Cinemateca appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/secretaria-cultura-regina-
duarte-incendio-cinemateca/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolívia avisa que secretário-geral da OEA deve renunciar

Descrição: La Paz, 1º de agosto (Prensa Latina) O chanceler boliviano Rogelio 
Mayta advertiu hoje que o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, deve renunciar antes de ser destituído.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466441&SEO=bolivia-advierte-
que-secretario-general-de-la-oea-debe-renunciar

Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-01 12:00:31
Título: Entrevista: ‘A conta de luz deve ficar ainda mais cara no Brasil’, 
avalia Luiz Barata
Descrição: Durante live, ex-diretor do ONS analisa o planejamento do governo 
Bolsonaro para o setor e aponta solução para evitar futuras crises 
energéticas.The post Entrevista: ‘A conta de luz deve ficar ainda mais cara no 
Brasil’, avalia Luiz Barata appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/01/entrevista-luiz-eduardo-barata-
ferreira-conta-de-luz-brasil/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-01 15:37:03
Título: Artigo | Mais Paulo Freire, menos Bolsonaro: a Educação brasileira para 
além da pandemia
Descrição: Intervenção em universidades e desafios gerados pelo período de 
ensino à distância são alguns dos obstáculos a vencer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/01/artigo-mais-paulo-freire-menos-
bolsonaro-a-educacao-brasileira-para-alem-da-pandemia

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-01 22:31:08
Título: O Fiasco na manifestação do voto impresso e a falsa polêmica de 
Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não tem votos. Velhaco, 
cheirou a derrota em 2022. Por isso tenta mobilizar sua cada vez mais diminuta 
torcida 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/o-fiasco-na-manifestacao-do-voto-
impresso-e-a-falsa-polemica-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-01 15:35:41
Título: Manifestação de bolsonaristas por voto impresso não reúne ninguém, veja 
vídeo
Descrição: No Rio de Janeiro apenas algumas centenas compareceram, em Brasília o
público foi reduzido, teve lugar que não compareceu praticamente ninguém, veja 
aqui qual foi
Url :https://revistaforum.com.br/politica/manifestacao-de-bolsonaristas-por-
voto-impresso-nao-reune-ninguem-veja-video/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-01 19:17:27
Título: Requião deve se filiar no PT, segundo os seguidores do ex-governador do 
Paraná
Descrição: O ex-governador do Paraná, Roberto Requião, deve ingressar no PT. É o
que diz a maioria dos seguidores do político, que anunciou a saída do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/requiao-deve-se-filiar-no-pt-
segundo-os-seguidores-do-ex-governador-do-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-01 14:20:54
Título: Campanha Fora Bolsonaro precisa dialogar com a fila do osso, por Milton 
Alves
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Descrição: Por Milton Alves* Após as jornadas de manifestações da campanha pelo 
Fora Bolsonaro, que tomou as ruas do país nos últimos três meses, uma pergunta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/campanha-fora-bolsonaro-precisa-
dialogar-com-a-fila-do-osso-por-milton-alves/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 02:20:46
Título: Fantástico: Presidente da Davati diz ter sido enganado por parceiros 
brasileiros
Descrição: Segundo Herman Cardenas, o que houve foi uma promessa de alocação dos
imunizantes e que ele não suspeitou do grande número de intermediários na compra
da AstraZeneca
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-presidente-da-davati-diz-ter-
sido-enganado-por-parceiros-brasileiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 01:00:24
Título: Homem é atacado por bolsonarista no Rio: “Ele podia ter me matado”, veja
vídeo
Descrição: Eduardo Debaco alertou que os manifestantes pró-Bolsonaro não usavam 
máscara, jogado contra um carro, ele foi atropelado e está internado com duas 
fraturas na perna
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-e-atacado-por-bolsonarista-no-rio-
ele-podia-ter-me-matado-veja-video/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-01 21:22:06
Título: Desembargador nega pedido de HC para Galo: “Decisão política”, diz 
advogado
Descrição: Jacob Filho afirma que o desembargador usou como fundamentação o fato
de o ativista fazer parte do movimento ‘Motoboys Antifascistas’. “Qualquer 
tentativa de criminalização dos movimentos sociais é uma afronta à Constituição”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/desembargador-nega-pedido-de-hc-para-
galo-decisao-politica-diz-advogado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-01 20:26:15
Título: Vídeo: TSE desmente Bolsonaro e reafirma segurança do sistema eleitoral
Descrição: Tribunal Superior Eleitoral posta mensagem e esclarece que o processo
atual permite que os votos também sejam impressos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-tse-desmente-bolsonaro-e-
reafirma-seguranca-do-sistema-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-01 19:36:20
Título: A agricultura familiar e o jaguncismo de Bolsonaro – Por Elvino Bohn 
Gass
Descrição: Os cerca de 15 milhões de homens e mulheres do campo brasileiro 
merecem respeito! É imperioso que se reconheça o seu importante papel na 
produção de alimentos e no desenvolvimento do país
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-agricultura-familiar-e-o-jaguncismo-
de-bolsonaro-por-elvino-bohn-gass/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-01 19:06:18
Título: Peritos citados em live de Bolsonaro descartaram fraude em eleições 
anteriores
Descrição: Agentes da PF, que realizaram testes nas urnas eletrônicas em 2016, 
2018 e 2020, não apontaram, em seus relatórios, qualquer possibilidade de fraude
ou adulteração no resultado das eleições
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/peritos-citados-em-live-de-
bolsonaro-descartaram-fraude-em-eleicoes-anteriores/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-08-01 11:29:45
Título: Maior parte dos trabalhadores traficados e escravizados em 2020 foi para
Santa Catarina
Descrição: Os dados são da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho 
Escravo do governo federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maior-parte-dos-trabalhadores-
traficados-e-escravizados-em-2020-foi-para-santa-catarina/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-01 11:00:23
Título: Para o mal do Brasil, Ciro Nogueira está disposto a apoiar as 
insanidades de Bolsonaro
Descrição: O Centrão se tornou o principal aliado do governo, ocupando espaços 
antes reservados aos militares e ao ministro Paulo Guedes.The post Para o mal do
Brasil, Ciro Nogueira está disposto a apoiar as insanidades de Bolsonaro 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/01/ciro-nogueira-insanidades-bolsonaro/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-01 00:00:00
Título: Acervo Lésbico Brasileiro reúne documentos sobre ditadura e luta contra 
homofobia na Constituinte
Descrição: \Sábado, dia 15 de novembro, por volta das 23 horas, entrou novamente
em ação o aparato repressivo comandado pelo delegado Richetti. Dessa vez o alvo 
das incursões noturnas de nossa polícia foram os bares Cachação, Ferro's Bar e 
Bexiguinha. As mulheres que lá se encontravam, munidas de todos os documentos, 
inclusive de carteira profissional, foram levadas indiscriminadamente com o 
seguinte argumento: ?você é sapatão?.\Leia mais (08/01/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/acervo-lesbico-brasileiro-reune-documentos-sobre-ditadura-e-
luta-contra-homofobia-na-constituinte.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-01 00:00:00
Título: PT quer Jean Wyllys concorrendo a deputado federal por SP, Suplicy a 
estadual e candidatos 'estilo PSOL'
Descrição: Alas do PT em S&atilde,o Paulo iniciaram movimenta&ccedil,&otilde,es 
para convencer o ex-deputado federal Jean Wyllys a disputar uma cadeira na 
C&acirc,mara dos Deputados e fazer com que o vereador Eduardo Suplicy concorra a
deputado estadual, em uma ofensiva para que eles atuem como puxadores de 
votos.Leia mais (08/01/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/pt-quer-jean-wyllys-concorrendo-a-deputado-federal-por-sp-
suplicy-a-estadual-e-candidatos-estilo-psol.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-01 00:00:00
Título: Presidentes de federações se queixam de não terem sido avisados por Del 
Nero de apreensão de celular pela PF
Descrição: Presidentes de federações estaduais de futebol lamentaram em encontro
recente que Marco Polo Del Nero não os avisou que seu celular havia sido 
apreendido em abril durante operação da Polícia Federal que investiga desvios de
verbas do Postalis, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios.Leia mais 
(08/01/2021 - 23h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/presidentes-de-federacoes-se-queixam-de-nao-terem-
sido-avisados-por-del-nero-de-apreensao-de-celular-pela-pf.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-02 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 2 de agosto
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (2), marcada pelo incidente com velocista 
belarussa, pela acusação dos EUA e Reino Unido ao Irã após ataque ao petroleiro 
na costa de Omã e pelo novo programa de Biden para refugiados afegãos.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021080217848790-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-2-de-agosto/
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