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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 21:58:44
Título: TSE abre inquérito para apurar ameaças de Bolsonaro às eleições e pede a
STF que o investigue 
Descrição: Exceção aos demais, ministro Kassio Nunes, do STF, diz que debate 
sobre voto impresso é 'preocupação legítima do povo'
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/tse-abre-inquerito-para-apurar-
ameacas-de-bolsonaro-as-eleicoes-e-pede-a-stf-que-o-investigue

Fonte: Viomundo
Data: 2021-08-01
Título: José do Vale: Variante delta ameaça o mundo e Bolsonaro só fala em fraude 
eleitoral no futuro, fugindo à responsabilidade
Descrição: Na semana em que grandes cidades como São Paulo e o Rio de Janeiro 
tiveram que suspender a imunização porque o Ministério da Saúde não supriu os 
estoques de vacinas contra Covid-19, o presidente da República adotou um novo 
fetiche medicamentoso e fez uma live sobre fraude eleitoral. ….A própria OMS 
considera que a variante delta mais infecciosa já se espalha em diversos locais 
e que outras variantes poderão surgir dada a forma como a epidemia continua a se
disseminar.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/jose-do-vale-variante-delta-ameaca-o-
mundo-e-bolsonaro-so-fala-em-fraude-eleitoral-no-futuro-fugindo-a-
responsabilidade.html

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-03
Título: Bolsonaro será chamado pelo TSE para depor e pode ficar inelegível por 
atentar contra sistema eleitoral
Descrição: O ministro do TSE ( Tribunal Superior Eleitoral) Luís Felipe Salomão 
deve começar nesta terça-feira (3) a chamar todos os participantes de live em 
que Bolsonaro atentou contra o sistema eleitoral.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-sera-chamado-pelo-tse-para-
depor-e-pode-ficar-inelegivel-por-atentar-contra-sistema-eleitoral

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-08-03 02:06:00
Título: EEUU LATINOAMÉRICA – O assessor de segurança nacional de Biden visitará 
o Brasil e a Argentina
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-asesor-de-seguridad-nacional-
biden-visitara-brasil-y-argentina/20000035-4600671?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-08-02
Título: 'Capitalismo não é humanizável', diz Frei Betto
Descrição: Ele elogiou a postura do presidente Díaz-Canel durante as 
manifestações que ocorreram na ilha no último mês, por prontamente ter se 
disposto a conversar com os manifestantes que estavam em seu legítimo direito de
expressar seu descontentamento, “que é natural com as dificuldades que Cuba vem 
enfrentando por conta do bloqueio”. Frei Betto também elogiou a capacidade de 
crítica e autocrítica do Partido Comunista Cubano ao longo do tempo, com 
processos de retificação, renovação de lideranças e revisão de princípios.
“O conjunto do povo cubano passou por processos intensos de crítica e 
autocrítica e nós temos que imitá-los. A autocrítica não nos enfraquece. Temos 
apenas que ser coerentes com os nossos princípios”, reforçou.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/70792/capitalismo-nao-e-
humanizavel-diz-frei-betto

Fonte: CUT
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Data: 2021-08-02
Título: Com geadas, consumo de alimentos no país que já estava em queda, vai cair ainda 
mais
Descrição: A disparada dos preços dos alimentos nos supermercados, que já 
estavam registrando queda no consumo, vai  acelerar ainda mais por causa do frio
intenso que chegou ao Brasil, especialmente no sul do país, onde nevou, com as 
temperaturas ficando negativas, abaixo de zero. Comprar comida vai ficar difícil
para o trabalhador e a trabalhadora.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-geadas-consumo-de-alimentos-no-pais-
que-ja-estava-em-queda-vai-cair-ainda-ma-3011

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-02 20:03:48
Título: “Embaixada” de reverendo que negociou vacinas foi inaugurada com 
homenagens a Bolsonaro
Descrição: Amilton Gomes criou ONG humanitária que usou indevidamente marcas da 
OAB e CNJ e buscou articular encontros desde o presidente da República a 
políticos e empresários do DF
Url :https://apublica.org/2021/08/embaixada-de-reverendo-que-negociou-vacinas-
foi-inaugurada-com-homenagens-a-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 20:15:00
Título: Desembargador mantém Galo na cadeia porque ele não delatou envolvidos: \
É tortura\, diz Defesa 
Descrição: Advogado reitera que não há respaldo legal na prisão do entregador e 
faz novo pedido de habeas corpus, desta vez ao STJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/desembargador-mantem-galo-na-
cadeia-porque-ele-nao-delatou-envolvidos-e-tortura-diz-defesa

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 01:21:04
Título: Reforma Tributária de Bolsonaro só é boa para os ricos – Por Afonso 
Florence
Descrição: A oposição deve trabalhar para adiar a apreciação desse PL para que 
ele seja amplamente debatido, e emendado. O objetivo deve ser incluir nele a 
progressividade e reduzir o impacto fiscal para estados e municípios
Url :https://revistaforum.com.br/debates/reforma-tributaria-bolsonaro-boa-rico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 20:59:31
Título: Mil explicações e o mistério no CNPq segue: a quantas anda o apagão no 
Lattes?
Descrição: “Verificação” do sistema, que está desabilitado há 10 dias, continua,
disse o perfil do órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia. Mas e os
bolsistas e o calendário dos pesquisadores?
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fora-do-ar-cnpq-dado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 14:05:52
Título: Bolsonaro é corrupto para 54% dos brasileiros, diz pesquisa Atlas 
Político
Descrição: Para o cientista político Andrei Roman, diretor do Atlas, diz que os 
números mostram que a percepção de corrupção furou a bolha e já conta com 
adeptos entre os apoiadores de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-e-corrupto-para-
54-dos-brasileiros-diz-pesquisa-atlas-politico/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-03 06:31:46
Título: Por que a Caatinga vive explosão em número de queimadas
Descrição: Focos de queimada na Caatinga cresceram 164% neste ano em comparação 
com o mesmo período de 2020, marca mais alta dos últimos nove anos e o maior 
crescimento entre todos os biomas do Brasil.
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Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58065453

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-02 17:27:01
Título: Cidade envenenada: a história desconhecida de um dos maiores desastres 
ambientais do país
Descrição: Centenas de toneladas de agrotóxico cancerígeno foram esquecidas nos 
anos 60 pelo governo federal na área de um orfanato, moradores ainda sofrem 
efeitos na saúde
Url :https://apublica.org/2021/08/cidade-envenenada-a-historia-desconhecida-de-
um-dos-maiores-desastres-ambientais-do-pais/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasileiras querem que Bayer pague por efeitos do contraceptivo Essure
Descrição: Danos relatados por mais de 300 brasileiras após implante do 
dispositivo contraceptivo da fabricante vão de dores a perfuração e retirada do 
útero. Mulheres em outros países também processam a farmacêutica.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasileiras-querem-que-bayer-pague-por-efeitos-do-
contraceptivo-essure/a-58729999?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Poder360
Título: Waldery Rodrigues renuncia ao Conselho de Administração do Banco do 
Brasil
Descrição: BB não informou o motivo da renúncia, comunicada nesta 2ª feira 
(2.ago)
Url :https://www.poder360.com.br/economia/waldery-rodrigues-renuncia-ao-
conselho-de-administracao-do-banco-do-brasil/

Fonte: Poder360
Título: Quando era deputado, Ciro Nogueira empregou pais e 4 irmãos em seu 
gabinete
Descrição: Prática de nepotismo não era ilegal até 2008
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/quando-era-deputado-ciro-nogueira-
empregou-pais-e-4-irmaos-em-seu-gabinete/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 18:26:57
Título: Rio de Janeiro tem queda de 25% em cirurgias e tratamento de câncer na 
pandemia
Descrição: Levantamento da Defensoria Pública e da UFRJ também mostrou falta de 
remédio para câncer de mama no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/rio-de-janeiro-tem-queda-de-25-
em-cirurgias-e-tratamento-de-cancer-na-pandemia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 14:16:02
Título: Mulher trans, negra e de esquerda: a luta da vereadora Lins Roballo na 
terra dos ruralistas
Descrição: Em São Borja, na Fronteira gaúcha, a vereadora trans é a única mulher
na Câmara dominada por homens brancos e de direita
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/mulher-trans-negra-e-de-
esquerda-a-luta-da-vereadora-lins-roballo-na-terra-dos-ruralistas
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Ciganos\, as outras grandes vítimas do genocídio nazista
Descrição: Em 2 de agosto de 1944, 4.300 membros de etnias nômades foram 
assassinados no campo de Auschwitz-Birkenau. A data é Dia Memorial do Holocausto
para os Sinti e Roma. Mas só recordar suas terríveis histórias não basta.
Url :https://www.dw.com/pt-br/ciganos-as-outras-grandes-vítimas-do-genocídio-
nazista/a-58734479?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 15:53:07
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Título: \Maior lutador da história\, cubano ganha quarta medalha de ouro 
consecutiva e dedica a Fidel 
Descrição: Mijaín López é o maior medalhista da história da luta greco-romana: \
devemos isso ao nosso comandante invicto\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/maior-lutador-da-historia-
cubano-ganha-quarta-medalha-de-ouro-consecutiva-e-dedica-a-fidel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 15:12:32
Título: Ganha o \Sim\ no plebiscito pelo julgamento de cinco ex-presidentes no 
México
Descrição: Votação teve só 7% de participação eleitoral e pode abrir 
investigação pelo caso Ayotzinapa e outros crimes de Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/ganha-o-sim-no-plebiscito-pelo-
julgamento-de-cinco-ex-presidentes-no-mexico
 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 14:05:34
Título: Estudantes voltam às aulas nas escolas municipais no Rio e cartão-
alimentação é suspenso
Descrição: Dos 92 municípios do estado do Rio, apenas 69 cidades retornaram às 
atividades presenciais nesta segunda-feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/estudantes-voltam-as-aulas-nas-
escolas-municipais-no-rio-e-cartao-alimentacao-e-suspenso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 13:47:09
Título: Universidade no Paraná se torna a primeira a aceitar indígenas pelo 
histórico escolar
Descrição: Expectativa é que cerca de 200 indígenas ingressem na Unila a cada 
ano com novo formato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/universidade-no-parana-se-torna-
a-primeira-a-aceitar-indigenas-pelo-historico-escolar

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 11:11:06
Título: Primeiro museu da cultura Hip Hop da América Latina será inaugurado no 
Rio Grande do Sul
Descrição: O rapper Rafa Rafuaggi, da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, 
explica os esforços e os objetivos da iniciativa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/primeiro-museu-da-cultura-hip-
hop-da-america-latina-sera-inaugurado-no-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 09:35:47
Título: Auxílio emergencial: aniversariantes de janeiro podem sacar a 4ª parcela
a partir desta segunda
Descrição: O governo federal prorrogou o benefício em mais três parcelas que 
serão pagas em agosto, setembro e outubro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/auxilio-emergencial-
aniversariantes-de-janeiro-podem-sacar-dinheiro-a-partir-desta-segunda-2
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-02 07:45:15
Título: Bolsonaro nomeou 14 filiados a partidos do centrão para comandar 
ministérios em 2 anos e meio
Descrição: Dos 23 ministérios, apenas sete ficaram preservados das nomeações 
ligadas a legendas do campo fisiológico do Congresso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/02/bolsonaro-nomeou-14-filiados-a-
partidos-do-centrao-para-comandar-ministerios-em-2-anos-e-meio
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-03 01:55:32
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Título: Lula vai receber Requião na quinta em São Paulo, confirma ex-governador 
do PR
Descrição: O ex-governador e ex-senador Roberto Requião, em entrevista ao DCM, 
confirmou na noite desta segunda-feira (02/08) que irá se encontrar com o ex-
presidente Luiz Inácio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/lula-vai-receber-requiao-na-quinta-
em-sao-paulo-confirma-ex-governador-do-pr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-02 18:47:56
Título: Fim do horário de verão, única “obra” de Bolsonaro, pode cair por falta 
de apoio da população e do comércio
Descrição: Em baixa, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não consegue mais
nem pôr fim ao horário de verão. Ele admitiu que poderá retomar o horário 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/fim-do-horario-de-verao-unica-obra-
de-bolsonaro-pode-cair-por-falta-de-apoio-da-populacao-e-do-comercio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-02 18:25:52
Título: PT lamenta morte de Francisco Weffort, fundador do partido
Descrição: O Partido dos Trabalhadores lamentou a morte do cientista político 
Francisco Weffort, ocorrida nesta segunda-feira (02/08). Ele tinha 84 anos e não
resistiu aos procedimentos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/pt-lamenta-morte-de-francisco-
weffort-fundador-do-partido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 02:06:25
Título: Políticos de diferentes partidos repudiam fala de Bolsonaro em ataque a 
Bruno Covas
Descrição: Presidente criticou o prefeito que faleceu de câncer em maio por ele 
ter ido a uma partida de futebol, Doria fala em \desumanidade\, enquanto 
Randolfe diz que Bolsonaro \é minúsculo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/politicos-de-diferentes-partidos-
repudiam-fala-de-bolsonaro-em-ataque-a-bruno-covas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 01:21:40
Título: Reforço: militares aposentados soltam nota em defesa do voto impresso
Descrição: Clubes Militar, Naval e da Aeronáutica se uniram para dar respaldo a 
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/reforco-militares-aposentados-voto-
impresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 01:16:26
Título: Além de Milton Neves, Eduardo Bolsonaro também compartilha vídeo 
manipulado para atacar Lula
Descrição: Bolsonaristas editaram um vídeo para dar impressão que o ex-
presidente estava embriagado, Milton Neves apagou publicação após fake news ser 
desmascarada, mas filho de Bolsonaro manteve
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/alem-de-milton-neves-eduardo-
bolsonaro-tambem-compartilha-video-manipulado-para-atacar-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 00:08:39
Título: Pressão: Bolsonaro coloca Fábio Faria em cadeia nacional para defender a
privatização dos Correios
Descrição: Ministro das Comunicações elogiou a estatal e citou seus lucros, mas 
disse que a privatização é \a última oportunidade de garantir a sobrevivência\ 
da empresa, tese que é rechaçada pelos próprios trabalhadores
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pressao-bolsonaro-coloca-fabio-faria-
em-cadeia-nacional-para-defender-a-privatizacao-dos-correios/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 00:00:00
Título: Menor é abordado com voadora por PM no Paraná, veja o vídeo
Descrição: Adolescente de 17 anos caiu com a motocicleta após fugir da viatura, 
levantou-se para ser revistado e foi golpeado violentamente pelo policial. Caso 
aconteceu no município de Pérola, no Noroeste do Estado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/menor-voadora-pm-parana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 23:49:25
Título: Barroso detona Bolsonaro: “A verdade só liberta aos que querem se 
libertar”
Descrição: O presidente do TSE fez discurso duro contra o presidente na 
reabertura dos trabalhos do tribunal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/barroso-bolsonaro-verdade-liberta-
querem-se-libertar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 22:37:55
Título: Sâmia Bomfim exige explicações da prefeitura de Presidente Prudente 
sobre “motociata” de Bolsonaro
Descrição: Deputada entrou com requerimento para que gestão municipal informe 
quanto foi gasto e de que maneira ajudou na realização de evento com o 
presidente que desrespeitou protocolos sanitários
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/samia-bomfim-exige-explicacoes-da-
prefeitura-de-presidente-prudente-sobre-motociata-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 22:05:53
Título: Ex-assessor de Eduardo Cunha, Geddel e Osmar Terra é novo articulador do
governo
Descrição: Ligado ao MDB, Carlos Henrique Menezes Sobral aceitou convite para 
ser o novo secretário-executivo da Secretaria de Governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-assessor-de-eduardo-cunha-geddel-e-
osmar-terra-e-novo-articulador-do-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 21:42:52
Título: Bolsonaro se recusa a colocar máscara para receber presidente de 
Portugal, que usava proteção
Descrição: O fato de um chefe de Estado e toda sua equipe usarem máscara durante
um encontro oficial não constrangeu o presidente brasileiro, que fez questão de 
mostrar seu negacionismo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-se-recusa-a-colocar-mascara-
para-receber-presidente-de-portugal-que-usava-protecao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 21:25:23
Título: Borba Gato e outros “heróis” – Por Chico Alencar
Descrição: O debate, como propõe Paulo Galo, preso por ter ateado fogo aos pés 
do Gato de ferro, é pedagógico e necessário
Url :https://revistaforum.com.br/rede/borba-gato-e-outros-herois-por-chico-
alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 20:46:35
Título: Nepotismo: Juiz intima Bolsonaro a explicar medalha Oswaldo Cruz para 
Michelle
Descrição: Magistrado aprecia ação popular impetrada pelo deputado Jorge Solla 
(PT-BA), que também apresentou projeto para anular a concessão da honraria à 
primeira-dama
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nepotismo-juiz-intima-bolsonaro-a-
explicar-medalha-oswaldo-cruz-para-michelle/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 20:13:46
Título: Bolsonaro tem 10 dias para explicar por que bloqueou jornalistas no 
Twitter, determina Rosa Weber
Descrição: Ministra aprecia ação da Abraji, que fez levantamento apontando que o
presidente bloqueou ao menos 73 jornalistas, repórter da Fórum é um dos 
bloqueados por Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonaro-tem-10-dias-para-
explicar-por-que-bloqueou-jornalistas-no-twitter-determina-rosa-weber/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 19:48:30
Título: Não há limites: Bolsonaro ataca o falecido prefeito de SP Bruno Covas
Descrição: Presidente o criticou por ter ido à final da Libertadores, no 
Maracanã, com o filho. Era o último desejo do político paulista antes de morrer.
Declaração foi durante sessão diária de papo-furado com seguidores no cercadinho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ataca-bruno-covas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 19:43:40
Título: Alessandro Vieira diz que é “muito provável” CPI decretar novas prisões 
nos próximos depoimentos
Descrição: Senador ainda afirmou que, quando a CPI apontar crime de 
responsabilidade de Bolsonaro, a \Câmara vai ter que dar sua contribuição\, 
acenando ao impeachment
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alessandro-vieira-diz-que-e-muito-
provavel-cpi-decretar-novas-prisoes-nos-proximos-depoimentos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 18:55:07
Título: Acabou a folga de Bolsonaro: volta a CPI do Genocídio
Descrição: CPI volta com depoimentos dos atravessadores da vacina e com pedido 
de quebra de sigilo de 10 sites bolsonaristas acusados de disseminar 
desinformação sobre a pandemia. E mais: especialista explica como funciona o 
Pegasus, software espião que grampeia jornalistas. Com Cynara Menezes e Lucas 
Rocha. Convidados: Vladimir Brito e Luís Costa Pinto. #RevistaFórum #TVFórum 
Apoie [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/acabou-a-folga-de-bolsonaro-volta-a-cpi-
do-genocidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 18:30:03
Título: Motorista de aplicativo nega corrida por racismo: “Preto não vai entrar 
no meu carro”
Descrição: O autônomo Patrick Vinícius Gomes da Silva pretendia levar o filho à 
creche em Guará, região administrativa do DF, o motorista foi banido da empresa
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/motorista-de-aplicativo-nega-corrida-
por-racismo-preto-nao-vai-entrar-no-meu-carro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 14:31:06
Título: Petrobras desmente Bolsonaro e diz que não dará dinheiro para Vale-Gás e
assistir pobres
Descrição: Durante entrevista ao Programa do Ratinho, o presidente declarou que 
a empresa conta com uma reserva de R$ 3 bilhões para custear o programa à 
população carente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/petrobras-desmente-bolsonaro-e-diz-que-
nao-dara-dinheiro-para-vale-gas-e-assistir-pobres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 12:24:45
Título: Vídeo: Em pregação, pastora promove racismo e LGBTfobia
Descrição: Durante discurso, a religiosa Karla Cordeiro afirmou que é um \
absurdo pessoas cristãs levantarem bandeiras\ políticas
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/arena-jovem-racismo-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-02 12:10:01
Título: Guedes tenta calote para inflar Bolsa Família visando campanha de 
Bolsonaro
Descrição: Paulo Guedes apresentará PEC para rolar pagamento de precatórios para
os próximos nove anos e usar dinheiro para turbinar Bolsa Família a fim de 
estancar derretimento da popularidade de Bolsonaro entre os pobres
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-tenta-calote-para-
inflar-bolsa-familia-visando-campanha-de-bolsonaro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-03 05:15:18
Título: Quem é Beatriz Ferreira, colecionadora de nocautes baiana e atual campeã
mundial, que já vai subir ao pódio pelo boxe 
Descrição: Fazendo jus à expectativa que lhe foi dada, Beatriz Ferreira passou à
semifinal do boxe, na categoria peso-leve, e já garantiu ao menos o bronze em 
Tóquio-2020 – a medalha é a oitava brasileira e terceira nesta edição – 
igualando a campanha atual com a de Londres-2012. Agora, a corrida é pelo ouro. 
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/quem-beatriz-ferreira-colecionadora-de-
nocautes-baiana-atual-campea-mundial-que-javai-subir-ao-podio-pelo-boxe-25138250
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-03 06:00:30
Título: Olimpíada: Isaquias Queiroz diz que não quer sair sem o ouro, saiba 
quais são suas chances
Descrição: Em meio à frustração pela primeira prova olímpica sem subir no pódio,
Isaquias Queiroz não deixou de olhar para a frente. E, entre uma lágrima e 
outra, prometeu buscar uma medalha na disputa do C1 1.000m, que começa na 
próxima quinta (do Brasil). 
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/toquio-2020/olimpiada-isaquias-queiroz-
diz-que-nao-quer-sair-sem-ouro-saiba-quais-sao-suas-chances-25138228
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-03 05:00:33
Título: Como Bolsonaro agrupa seu exército virtual contra a urna eletrônica?
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro já não usa meias palavras para lançar 
ameaças de que não haverá eleição para presidente em 2022 caso o atual sistema 
de votação com a urna eletrônica seja mantido. No domingo, do Palácio da 
Alvorada, passou essa mensagem pelas redes sociais aos seus apoiadores, reunidos
em várias capitais, com a bandeira do voto impresso e palavras de ordem contra o
Supremo Tribunal Federal (STF) e, especialmente, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e seu presidente, o ministro Luís Roberto Barroso. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-bolsonaro-agrupa-seu-exercito-
virtual-contra-urna-eletronica-25138154
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-03 06:00:11
Título: Por que os Estados Unidos não vencem mais as guerras
Descrição: WASHINGTON - Uma semana antes da queda de Saigon, que marcou o fim da
Guerra do Vietnã em abril de 1975, o coronel Harry Summers se reuniu em Hanói 
com seu homólogo vietnamita, o coronel Tu, para negociações de paz. — Você sabe 
que você nunca nos derrotou no campo de batalha — disse Summers. O coronel Tu 
ficou pensativo por um momento, e então respondeu: — Pode ser, mas é 
irrelevante.O diálogo exibe o paradoxo vivido pelos Estados Unidos na maioria 
dos conflitos que aconteceram nas décadas seguintes. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/por-que-os-estados-unidos-nao-vencem-mais-
as-guerras-1-25138025

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-03 06:51:09
Título: CPI da Covid: quem é o reverendo que atuou em negociação suspeita de 
vacinas e se tornou alvo de senadores
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Descrição: Com currículo controverso, Amilton de Paula mediou contato da Davati 
com Ministério da Saúde
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58065493
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-02 08:16:18
Título: Por que os preços dos imóveis disparam pelo mundo
Descrição: Valor dos imóveis registrou crescimento mais rápido desde fim de 
2006, analistas dizem que há uma 'corrida por espaço' que surgiu com pandemia de
covid-19.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58025702
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-02 20:31:46
Título: Pegasus, a ponta do iceberg da fragilidade no controle de inteligência e
uso de tecnologias de vigilância
Descrição: Desde 2017, organizações vêm reportando de forma sistemática os 
abusos na implementação de programas que coletam informações pessoais ou 
confidenciais de forma ilícita —no Brasil, o debate sobre os chamados ‘spyware’ 
está só começando
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-08-02/pegasus-a-ponta-do-iceberg-da-
fragilidade-no-controle-de-atividades-de-inteligencia-e-uso-de-tecnologias-de-
vigilancia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-02 00:00:00
Título: STJ volta a julgar processo de direito ao esquecimento contra a TV Globo
Descrição: O Superior Tribunal de Justi&ccedil,a (STJ) vai julgar de novo o caso
de um homem que ganhou processo contra a TV Globo por ser citado em reportagem 
que revisitava o caso da chacina da Candelária, em que oito crian&ccedil,as e 
adolescentes foram mortos na porta da igreja do Rio de Janeiro.Leia mais 
(08/02/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/stj-volta-a-julgar-processo-de-direito-ao-
esquecimento-contra-a-tv-globo.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-02 00:00:00
Título: Novo presidente nacional do PP, partido cortejado por Bolsonaro, é 
aliado de Flávio Dino
Descrição: Alçado de forma interina à presidência nacional do PP com a nomeação 
de Ciro Nogueira (PP) para a Casa Civil do governo Bolsonaro, o deputado federal
André Fufuca (PP-MA) é aliado de primeira hora do governador do Maranhão, Flávio
Dino (PSB).Leia mais (08/02/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/novo-presidente-nacional-do-pp-partido-cortejado-
por-bolsonaro-e-aliado-de-flavio-dino.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-02 00:00:00
Título: Procurador que quis arquivar inquérito de Flávio Bolsonaro toma posse no
CNJ
Descrição: O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) dará posse, nesta terça-feira 
(3), ao procurador Sidney Pessoa Madruga da Silva, que ocupará no biênio 2021-
2023 a vaga destinada ao Ministério Público da União. Indicado pelo procurador-
geral da República, Augusto Aras, ele sucede à conselheira Maria Cristiana 
Simões Amorim Ziouva, que deixou o colegiado em novembro de 2020. [...]Leia mais
(08/02/2021 - 21h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=50140
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-02 00:00:00
Título: Secretários de Cultura falam que negligência da gestão Bolsonaro levou a
incêndio na Cinemateca
Descrição: Nota elaborada pelo fórum que reúne os secretários estaduais de 
Cultura do país aponta o descaso na gestão da Cinemateca Brasileira por parte do
governo Jair Bolsonaro como fator determinante para o incêndio que atingiu 
galpão da instituição na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, na quinta-
feira (29).Leia mais (08/02/2021 - 17h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/secretarios-de-cultura-falam-que-negligencia-da-
gestao-bolsonaro-levou-a-incendio-na-cinemateca.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-02 00:00:00
Título: Nove ministros do STF e ex-presidentes do TSE rebatem Bolsonaro em 
defesa de urnas eletrônicas
Descrição: Nove ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e ex-presidentes do 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgaram uma nota nesta segunda-feira (2) 
para rebater as acusações do presidente Jair Bolsonaro de que há fraude nas 
eleições do Brasil e para defender a urna eletrônica.Leia mais (08/02/2021 - 
11h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/nove-ministros-do-stf-e-ex-presidentes-do-tse-rebatem-
bolsonaro-em-defesa-de-urnas-eletronicas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-02 23:42:00
Título: Participantes de debate na Câmara projetam endividamento brasileiro 
elevado até 2024
Descrição: Relator de estudo sobre a dívida pública critica aumento da taxa de 
juros
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/788841-participantes-de-debate-na-
camara-projetam-endividamento-brasileiro-elevado-ate-2024/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-03 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 3 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (3), marcada pela ajuda histórica do FMI à economia
global, pelo início de um exercício naval e anfíbio dos EUA, o primeiro de tal 
escala desde a Guerra Fria, e pelo anúncio sobre a visita da delegação americana
com Jake Sullivan ao Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021080317853798-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-3-de-agosto/
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