
    Boletim de Notícias – Brasil - 04/08/2021
              www.labdadosbrasil.com

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 21:00:34
Título: Imprensa mundial repercute ação do TSE contra Bolsonaro por fake news
Descrição: Decisão da corte eleitoral de enquadrar presidente é notícia em 
jornais do exterior, que ressaltam que o presidente manobra, abusando do poder e
dos meios de comunicação públicos, para deslegitimar democracia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/imprensa-mundial-tse-contra-bolsonaro/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-03 13:00:00
Título: “Não há um único genocídio que não tenha sido precedido por discursos de
ódio”
Descrição: Em entrevista exclusiva, Alice Wairimu Nderitu, do Escritório para a 
Prevenção do Genocídio da ONU explica por que o Brasil está no radar da 
instituição
Url :https://apublica.org/2021/08/nao-ha-um-unico-genocidio-que-nao-tenha-sido-
precedido-por-discursos-de-odio/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 17:49:50
Título: Sem vacina em mãos, reverendo recebeu tratamento excepcional no 
Ministério da Saúde
Descrição: Amilton de Paula não explicou aos senadores porquê foi recebido na 
pasta, junto a Dominguetti, de maneira diferenciada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/sem-vacina-em-maos-reverendo-
recebeu-tratamento-excepcional-no-ministerio-da-saude

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 18:59:28
Título: CPI: Randolfe expõe documento que indica que Senah aumentou 1 dólar em 
vacinas
Descrição: \Um acréscimo de 1 dólar, que foi o que o Dominguetti falou, que 
seria 1 dólar de propina\, afirmou o vice-presidente da CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-randolfe-senah-aumentou-1-dolar-
em-vacinas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 22:22:21
Título: “Sacanagem tem desde que eu entrei”, teria dito Pazuello, segundo Luis 
Miranda
Descrição: Deputado que denunciou esquema Covaxin relatou à Polícia Federal 
ainda que ex-ministro da Saúde teria sofrido pressão do presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), para liberar recursos da pasta para aliados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sacanagem-desde-entrei-pazuello-miranda/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-03
Título: Brasil precisa recuperar protagonismo na saúde após boicote do governo, 
dizem especialistas.
Descrição: “Medalha de ouro” na saúde pública, o Brasil decepcionou o mundo com 
a sua resposta desastrosa à pandemia do novo coronavírus. Na opinião de 
especialistas, a principal responsabilidade é do governo de Jair Bolsonaro, que 
“boicotou” o maior ativo do País no atendimento médico.
Url : https://www.cartacapital.com.br/saude/brasil-precisa-recuperar-
protagonismo-na-saude-apos-boicote-do-governo-dizem-especialistas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 20:46:54
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Título: Sob protestos da oposição, Câmara aprova ‘PL da Grilagem’, texto vai ao 
Senado 
Descrição: Medida atende a interesses da bancada ruralista, Greenpeace diz que 
proposta é “legalização do roubo de terras públicas”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/sob-protestos-da-oposicao-
camara-aprova-pl-da-grilagem-texto-vai-ao-senado

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 09:18:35
Título: Na presidência, Centrão legaliza grilagem e quer liberar regime análogo 
a escravidão
Descrição: Após receber de presente o comando do governo de Jair Bolsonaro, o 
Centrão, capitaneado pelo PP, se apressa em desmontar todo estado brasileiro. 
Após tratorar a PL da Grilagem, Arthur Lira quer liberar regime de trabalho 
análogo à escravidão proposto por Paulo Guedes e mudar as regras da disputa 
eleitoral. Saiba mais no Fórum Café. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/na-presidencia-centrao-legaliza-
grilagem-e-quer-liberar-regime-analogo-a-escravidao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 18:13:49
Título: Vice-presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais é ameaçada de 
morte no Pará
Descrição: Liderança atua em Ourilândia do Norte, sul do estado. Ameaças pedem 
que ela renuncie até o dia 6 de agosto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/presidenta-da-federacao-dos-
trabalhadores-rurais-e-ameacada-de-morte-no-para

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-03 23:58:31
Título: Câmara aprova convocação para Braga Netto explicar ameaça de golpe, CPI 
coloca general na alça da mira
Descrição: O general Walter Braga Netto, ministro da Defesa, foi convocado pela 
Câmara nesta terça-feira (3/08). Ele ameaçou as instituições democráticas 
pedindo para comunicar, a quem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/camara-aprova-convocacao-para-
braga-netto-explicar-ameaca-de-golpe-cpi-coloca-general-na-alca-da-mira/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-03 00:00:00
Título: Assim como Bolsonaro, partido extremista alemão também ataca eleições
Descrição: No mês passado, a visita da deputada alemã Beatrix von Storch ao 
Brasil revelou uma nova conexão internacional do bolsonarismo. Desta vez com a 
AfD, Alternativa para a Alemanha, partido de ultradireita do país europeu, em 
que ela é vice-líder. O próprio presidente Jair Bolsonaro tirou foto sorridente 
com ela. De certa forma, a surpresa é [...]Leia mais (08/03/2021 - 09h48)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://saidapeladireita.
blogfolha.uol.com.br/?p=4810

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-08-03
Título: Morre, aos 93 anos, José Ramos Tinhorão, um dos maiores críticos da 
música brasileira
Descrição: O jornalista e um dos maiores críticos de música brasileira José 
Ramos Tinhorão morreu nesta terça-feira (03/08), aos 93 anos. Segundo informação
da Editora 34, que publicou a maioria de seus livros e confirmou a notícia de 
sua morte, ele estava internado com pneumonia há dois meses, tendo a saúde 
afetada pela idade e por um AVC que sofreu há 3 anos.
Url : https://operamundi.uol.com.br/obituario/70814/morre-aos-93-anos-jose-
ramos-tinhorao-um-dos-maiores-criticos-da-musica-brasileira

Fonte: MST
Data: 2021-08-03
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Título: Campanha Fora Bolsonaro amplia alcance das mobilizações e convoca novas 
ações
Descrição: Organizações que impulsionam a campanha fazem avaliação positiva das 
manifestações do dia 24 de julho e indicam os dias 18 de agosto e 7 de setembro 
como novas datas de mobilização e luta
Url : https://mst.org.br/2021/08/03/nota-campanha-fora-bolsonaro-amplia-alcance-
das-mobilizacoes-e-convoca-novas-acoes/

Fonte: CUT
Data: 2021-08-03
Título: Ministro das Comunicações mente em rede nacional para defender venda dos
Correios
Descrição: A afirmação é da direção da Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios, Telégrafos e Similares (Fentect), que divulgou nota 
criticando duramente a fala do ministro em rede nacional de rádio e TV nesta 
segunda-deira (2). Faria disse em seu pronunciamento que a privatização dos 
Correios “é a última oportunidade de garantir a sobrevivência dos Correios".
A nota da Fentect rebate: “O desgoverno Bolsonaro ataca a todo custo e ainda 
utiliza dinheiro público para propagar mentiras e destruir o patrimônio do povo 
brasileiro”.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ministro-das-comunicacoes-mente-em-rede-
nacional-para-defender-venda-dos-correio-b9d8

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-02
Título: Como substituir essa oligarquia míope por uma verdadeira democracia?
Descrição: Por Milton Rondó. 'A lacuna em política externa decorre da estupidez 
e ignorância das oligarquias nacionais'. Uma das coisas mais fascinantes é poder
captar o “espírito do tempo”, o Zeitgeist, na expressão alemã que consagrou o 
conceito. Uma das características do nosso tempo, por exemplo, é a libertação da
opressão de gênero.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/como-substituir-essa-oligarquia-
miope-por-uma-verdadeira-democracia/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Cardeal Sergio da Rocha: Economia e meio ambiente
Descrição: O respeito à vida, à dignidade e aos direitos fundamentais devem 
figurar como critérios essenciais na compreensão da economia e da ecologia, 
permitindo que ambas caminhem juntas na organização social.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-08/cardeal-sergio-da-rocha-
economia-e-meio-ambiente.html

Fonte: Congresso em Foco
Título: Senador acusa ministro da Defesa de espionagem, durante CPI da Covid
Descrição: O senador Rogério Carvalho (PT-SE) acusou o ministro da Defesa, 
general Braga Neto, de comandar uma ação de espionagem contra ele. De acordo com
o petista, emissários da pasta foram enviados a Sergipe para bisbilhotar a vida 
do parlamentar. A acusação foi apresentada na abertura da reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid [ ]The post Senador acusa ministro da 
Defesa de espionagem, durante CPI da Covid appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/senador-acusa-ministro-da-
defesa-de-espionagem-durante-cpi-da-covid/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-08-03
Título: Dissidentes da cultura pop cubana apoiados pelos Estados Unidos
Descrição: Na última década, Washington gastou milhões cultivando rappers, 
músicos de rock, artistas e jornalistas antigovernamentais em Cuba, relata Max 
Blumenthal. “Meu povo precisa da Europa, meu povo precisa da Europa para atacar 
o agressor”, proclamou Yotuel, um rapper cubano radicado na Espanha, em um ato 
no parlamento da UE convocado por legisladores de direita antes de entregar o 
microfone ao líder golpista. Juan Guaidó. Dias depois, Yotuel ligou para Zoom 
com funcionários do Departamento de Estado para falar sobre “Patria y Vida”, o 
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hino do rap anticomunista que ele ajudou a escrever…. Apenas uma semana após o 
lançamento da música, a nova diretora da USAID, Samantha Power, acessou o 
Twitter para promover “Patria y Vida” como um reflexo de “uma nova geração de 
jovens em Cuba e como estão lutando contra a repressão governamental”.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/03/cubas-us-backed-cultural-counter-
revolution/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 17:44:17
Título: MST, artistas e religiosos lançam campanha de solidariedade a Cuba 
Descrição: Iniciativa busca arrecadar US$ 10 milhões para enviar alimentos à 
ilha que sofre com bloqueio há quase 60 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/mst-artistas-e-religiosos-
lancam-campanha-de-solidariedade-a-cuba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 19:02:59
Título: Governo de MG trabalha para liberar patrimônio verde da Grande BH para a
atividade mineradora
Descrição: Para ambientalista, solução é tombamento estadual, mas governo de 
Minas se põe contra medidas de proteção ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/governo-de-mg-trabalha-para-
liberar-patrimonio-verde-da-grande-bh-para-a-atividade-mineradora
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 18:15:19
Título: Acusado de feminicídio em shopping de Niterói (RJ) vai a júri popular
Descrição: Preso desde junho, Matheus frequentava a mesma turma de um curso 
técnico de enfermagem da vítima
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/acusado-de-feminicidio-em-
shopping-de-niteroi-rj-vai-a-juri-popular
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 16:13:25
Título: Artigo | Precisamos falar das vítimas que não denunciaram agressores
Descrição: A cada minuto, oito mulheres são vítimas de agressão no país, segundo
dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/artigo-precisamos-falar-das-
vitimas-que-nao-denunciaram-agressores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 15:31:02
Título: Militante socialista, Eleanor Marx, filha de Karl, ganha primeira 
biografia em português 
Descrição: Trajetória da filha caçula de Jenny e do pai do marxismo é marcada 
por atuação revolucionária, pouco conhecida no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/militante-socialista-eleanor-
marx-filha-de-karl-ganha-primeira-biografia-em-portugues
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 15:06:49
Título: Damares vai a Curitiba entregar carros à prefeitura e é alvo de protesto
do movimento feminista
Descrição: Pastora e ministra esteve na Casa da Mulher Brasileira nesta segunda 
(2), semana do aniversário da Lei Maria da Penha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/damares-vai-a-curitiba-entregar-
carros-a-prefeitura-e-e-alvo-de-protesto-do-movimento-feminista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 14:55:03
Título: Gleisi Hoffmann manifesta apoio a ingresso de Ricardo Coutinho no PT da 
Paraíba
Descrição: Parte da legenda na Paraíba lançou nota de apoio à filiação do ex-
governador Ricardo Coutinho
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/gleisi-hoffmann-manifesta-apoio-
a-ingresso-de-ricardo-coutinho-no-pt-da-paraiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 09:06:14
Título: No Ceará, eleitores de três municípios escolhem novos prefeitos, confira
resultado
Descrição: Eleições suplementares aconteceram em Missão Velha, Pedra Branca e 
Martinópole
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/no-ceara-eleitores-de-tres-
municipios-escolhem-novos-prefeitos-confira-resultado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 08:56:34
Título: Saberes dos povos indígenas: coletivo Fora da Asa inicia festival 
virtual
Descrição: Com rodas de conversa e exibição do espetáculo “Terra Adorada”, 
programação é gratuita e segue até o dia 18 de agosto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/saberes-dos-povos-indigenas-
coletivo-fora-da-asa-inicia-festival-virtual
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-03 08:12:47
Título: Plano Safra, agricultura familiar e preço dos alimentos: os desafios do 
momento 
Descrição: Segmento aponta aumento dos custos de produção e falta de adequação 
da política às necessidades atuais dos camponeses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/plano-safra-agricultura-
familiar-e-preco-dos-alimentos-os-desafios-do-momento
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-04 09:23:30
Título: Coronel Blanco depõe à CPI da Pandemia nesta quarta-feira, acompanhe ao 
vivo
Descrição: O tenente-coronel da reserva Marcelo Blanco da Costa, ex-diretor 
substituto do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, exonerado em 
janeiro, será ouvido nesta quarta-feira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/coronel-blanco-depoe-a-cpi-da-
pandemia-nesta-quarta-feira-acompanhe-ao-vivo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-03 22:16:31
Título: Requião recebe dirigentes da CUT nas vésperas de encontro com Lula
Descrição: O ex-governador e ex-senador Roberto Requião (sem partido) recebeu em
sua casa nesta terça-feira (03/08), em Curitiba, dirigentes da seção estadual da
Central Única dos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/requiao-recebe-dirigentes-da-cut-
nas-vesperas-de-encontro-com-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-03 21:27:15
Título: CPI da Pandemia aprova quebra de sigilos do líder do governo Ricardo 
Barros
Descrição: O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), teve 
os sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático quebrado pela CPI da 
Pandemia nesta terça-feira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/cpi-da-pandemia-aprova-quebra-de-
sigilos-do-lider-do-governo-ricardo-barros/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-03 13:30:18
Título: Bolsonaro ataca Barroso e ameaça novamente votação democrática do País 
[vídeo]
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Descrição: Em menos de 24 horas após o TSE abrir inquérito para investigá-lo, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) perguntou à sua claque, em frente ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-ataca-barroso-e-ameaca-
novamente-votacao-democratica-do-pais-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-03 11:49:04
Título: Na sarjeta política, Bolsonaro “apanha” até do menino Tomás Covas: 
“covarde que ataca quem não está aqui”
Descrição: A grandeza do menino Tomás Covas, de 15 anos, chamou a atenção do 
mundo político enquanto o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixou 
aparente seu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/na-sarjeta-politica-bolsonaro-
apanha-ate-do-menino-tomas-covas-covarde-que-ataca-quem-nao-esta-aqui/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-03 10:22:30
Título: Para Ciro Gomes, Câmara não cumpre papel ao não abrir o impeachment de 
Bolsonaro
Descrição: Há uma oportunidade com a não abertura do impeachment na Câmara: o 
apelo pela renovação da Casa. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), pré-candidato ao 
Palácio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/para-ciro-gomes-camara-nao-cumpre-
papel-ao-nao-abrir-o-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 08:55:44
Título: Bolsonaro consta como diretor de ONG de parceiro do reverendo Amilton 
nos EUA
Descrição: Nome de Bolsonaro consta como diretor de Ong Missão Humanitária do 
Estado Maior das Forças Armadas, fundada na Flórida, nos EUA, durante a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-consta-como-
diretor-de-ong-de-parceiro-do-reverendo-amilton-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 02:32:02
Título: Sobre Bolsonaro, Simão Bacamarte e Adolf Hitler – Por Cid Benjamin
Descrição: \Louco ou não, não à toa na semana passada o presidente prestou 
homenagens à sobrinha de um ministro de Adolf Hitler, líder de um partido 
neonazista da Alemanha\
Url :https://revistaforum.com.br/rede/sobre-bolsonaro-simao-bacamarte-e-adolf-
hitler-por-cid-benjamin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 02:09:23
Título: Após quase 20 dias internado com pneumonia, Sérgio Mamberti tem alta e 
vai para casa
Descrição: Ator chegou a ficar mais de uma semana na UTI, mas respondeu bem ao 
tratamento e está feliz por poder voltar ao lar
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/apos-quase-20-dias-internado-com-
pneumonia-sergio-mamberti-tem-alta-e-vai-para-casa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 01:56:20
Título: Resistência: Cinemateca Brasileira e Olhar Periférico – Por Filippo 
Pitanga
Descrição: Como o incêndio da Cinemateca diz muito sobre o descaso das políticas
públicas na preservação e memória do cinema e como Festivais recentes do naipe 
do Olhar Periférico podem democratizar ainda mais o acesso descentralizado
Url :https://revistaforum.com.br/rede/resistencia-cinemateca-olhar-periferico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 01:41:56
Título: Após apagão de 11 dias no CNPq, Lattes volta parcialmente
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Descrição: O portal do Lattes segue fora do ar e atualizações em currículos 
estão indisponíveis no momento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apagao-cnpq-lattes-volta-parcialmente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 23:58:45
Título: Ana Marcela Cunha é ouro na maratona aquática, mulheres negras brilham 
em Tóquio
Descrição: O Brasil conquistou na Olimpíada de Tóquio, até o momento, 4 medalhas
de ouro, sendo 3 de mulheres, duas delas negras
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/ana-marcela-cunha-e-ouro-na-maratona-
aquatica-mulheres-negras-brilham-em-toquio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 21:26:23
Título: Lira quer votar projeto que prevê censura a pesquisas eleitorais
Descrição: Presidente da Câmara quer priorizar votação de projeto que altera a 
legislação eleitoral e que, entre outros pontos, dificulta a análise da Justiça 
de irregularidades em contas de partidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lira-censura-pesquisas-eleitorais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 20:35:12
Título: Patrocinado por Bolsonaro, pedido de impeachment de Edinho de Araraquara
é rejeitado
Descrição: Deputados Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli foram ao interior 
paulista para tentar, junto à oposição do prefeito petista, removê-lo do cargo. 
Eles ainda distribuíram cestas básicas antes do golpe fracassado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/patrocinado-bolsonaro-impeachment-
edinho-de-araraquara-rejeitado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 20:22:18
Título: Pilha conta tudo o que viveu na prisão em entrevista exclusiva a Rovai e
Attuch
Descrição: A entrevista será nesta quarta-feira, às 15h, com transmissão pela TV
Fórum, para os jornalistas Renato Rovai e Leonardo Attuch
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/pilha-conta-tudo-o-que-viveu-
na-prisao-em-entrevista-exclusiva-a-rovai-e-attuch/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 20:15:52
Título: Prefeito que expulsou moradores de rua para a cidade “não virar lixo” é 
representado no MP
Descrição: Quem assina a representação contra o bolsonarista Edivaldo Brischi, 
prefeito de Monte Mor (SP), é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Alesp, deputado Emidio de Souza (PT)
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/prefeito-que-expulsou-moradores-de-
rua-para-a-cidade-nao-virar-lixo-e-representado-no-mp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 19:00:19
Título: New York Times muda quadro de medalhas e coloca EUA na frente da China
Descrição: Em geral, o padrão é ordenar por quem tem mais ouro
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/new-york-times-muda-quadro-de-medalhas-
e-coloca-eua-na-frente-da-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 18:38:47
Título: Omar Aziz critica encontro de Bolsonaro com deputada alemã neta de 
ministro de Hitler
Descrição: Na volta da CPI, senadores se dividem sobre convocação a general 
Braga Netto. Reverendo não consegue explicar milagre de ser recebido no 
ministério da Saúde no mesmo dia para negociar vacina. Renan recua de quebra de 
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sigilo da Jovem Pan. Com Cynara Menezes e Lucas Rocha. Convidados: Jorge Solla e
Leandro Fortes. #RevistaFórum #TVFórum Apoie [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/omar-aziz-critica-encontro-de-bolsonaro-
com-deputada-alema-neta-de-ministro-de-hitler/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 17:03:38
Título: Requião: “Lula é o mais viável, mas sem Meirelles, Joaquim Levy e Nélson
Barbosa”
Descrição: O ex-governador do Paraná disse ao programa Fórum Onze e Meia: “nós 
temos que abrir caminhos para que o processo civilizatório brasileiro se 
desenvolva. E esse caminho não passa por aliança com empregados do mercado 
financeiro”
Url :https://revistaforum.com.br/destaques/requiao-lula-e-o-mais-viavel-mas-sem-
meirelles-joaquim-levy-e-nelson-barbosa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 16:16:37
Título: CPI do Genocídio quebra o sigilo de Ricardo Barros, líder do governo 
Bolsonaro
Descrição: Senadores da CPI aprovam requerimento que prevê a quebra do sigilo do
deputado antes do depoimento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-do-genocidio-quebra-o-sigilo-de-
ricardo-barros-lider-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 15:55:09
Título: “Viver no Brasil é resistir ao negacionismo que mata”, diz Juliette ao 
ser vacinada
Descrição: Mais cedo, a também ex-BBB e bolsonarista Sarah Andrade foi criticada
ao revelar que poderia ter se vacinado, mas alegou falta de tempo para receber o
imunizante
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/juliette-sarah-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 13:00:39
Título: Bolsonaro diz que agora é “luta direta” contra Barroso: “Sua palavra não
vale nada”
Descrição: Em tom ameno com apoiadores, Bolsonaro voltou a atacar o presidente 
do TSE dizendo que \nós sabemos o quanto o senhor Barroso deve ao Luís Inácio 
Lula da Silva\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-diz-que-agora-e-
luta-direta-contra-barroso-sua-palavra-nao-vale-nada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 12:26:22
Título: Vice-governador do Mato Grosso espanca esposa e alega “questão pessoal”
Descrição: O ruralista Otaviano Pivetta foi apontado pela Forbes, em 2014, como 
um dos políticos mais ricos do país, em 2018, votou em Ciro no primeiro turno e 
Bolsonaro no segundo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vice-governador-do-mato-grosso-
espanca-esposa-e-alega-questao-pessoal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 11:56:59
Título: Lula: “Instituições estão no caminho certo pra corrigir a insanidade do 
Bolsonaro”
Descrição: Lula elogiou ações da justiça e citou dados que mostram o 
derretimento da economia. \57% de alta no gás, 73% na gasolina (103 aumentos). 
39% no diesel (92 aumentos). Enquanto isso ele conta pelo menos 4 mentiras por 
dia. Ninguém suporta mais as cretinices do Bolsonaro\. Assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-instituicoes-estao-no-caminho-
certo-pra-corrigir-a-insanidade-do-bolsonaro/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 10:44:41
Título: Nota oficial do governo Bolsonaro erra nome de Rebeca Andrade e 
modalidade de Rayssa Leal
Descrição: Negligência ocorre com atletas que venceram duas medalhas de prata e 
uma de ouro
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/nota-oficial-governo-bolsonaro-rebeca-
andrade-rayssa-leal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-03 10:01:14
Título: Filho de Bruno Covas responde ao “incompetente e negacionista” 
Bolsonaro: “fala covarde”
Descrição: \Não é certo atacar quem não está mais aqui para se defender”, 
respondeu Tomás Covas, de 15 anos, aos ataques que o presidente fez ao seu pai
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filho-de-bruno-covas-responde-ao-
incompetente-e-negacionista-bolsonaro-fala-covarde/
 
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: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-03 00:00:00
Título: É preciso combater o racismo nas propostas de reforma eleitoral
Descrição: O Congresso que representa o povo está correndo o risco de ter cada 
vez menos \povo\ ocupando cadeiras no Legislativo a partir da próxima eleição. A
toque de caixa, tramitam nesta terça-feira (3) na Câmara propostas de reformas 
eleitorais que podem impactar negativamente o avanço da agenda de maior 
representatividade racial e popular no Congresso Nacional.Leia mais (08/03/2021 
- 17h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/desigualdades/2021/08/e-preciso-combater-o-racismo-nas-propostas-
de-reforma-eleitoral.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-03 00:00:00
Título: TSE vai quebrar sigilos para descobrir quem financia campanha de 
mentiras contra as eleições
Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está determinado a descobrir quem
está financiando as fake news contra as urnas eletrônicas.Leia mais (08/03/2021 
- 09h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/tse-vai-quebrar-sigilos-para-descobrir-quem-
financia-campanha-de-mentiras-contra-as-eleicoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-03 00:00:00
Título: Quebra de sigilo na CPI expõe contatos de dirigente da Saúde com 
gabinete paralelo e defensores de tratamento ineficaz
Descrição: Quebras de sigilo telefônicos entregues à CPI da Covid mostram que a 
secretária da Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra 
Pinheiro, manteve contato durante a pandemia com membros de fora do governo que 
defendiam tratamento sem eficácia contra a Covid-19.Leia mais (08/03/2021 - 
08h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-04 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 4 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (4), marcada pelo ataque à residência do ministro 
da Defesa afegão, pela nova detenção da ex-presidente interina da Bolívia e pelo
ataque perto do Pentágono.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021080417856941-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-4-de-agosto/
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