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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil supera a marca de 20 milhões de casos de covid-19
Descrição: Autoridades registram ainda 1.175 novas mortes pelo coronavírus. Com 
2,7% da população mundial, país tem 10% dos casos e 13,1% dos óbitos pela doença
no globo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-supera-a-marca-de-20-milhões-de-casos-de-
covid-19/a-58762010?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 00:06:06
Título: “Não se pode tolerar”: leia a íntegra da carta de entidades a Barroso 
contra as ameaças de Bolsonaro às eleições
Descrição: CNBB, OAB, Comissão Arns, ABC, ABI e SBPC se reuniram com o 
presidente do TSE para demonstrar apoio ao sistema eleitoral brasileiro, em 
detrimento das ameaças do chefe do Executivo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nao-se-pode-tolerar-leia-a-integra-da-
carta-de-entidades-a-barroso-contra-as-ameacas-de-bolsonaro-as-eleicoes/

Fonte: Poder360
Título: Empresários, banqueiros e ativistas anti-Bolsonaro fazem manifesto pró-
voto digital
Descrição: Texto traz apoio à Justiça Eleitoral e diz que a sociedade \não 
aceitará aventuras autoritárias\
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/empresarios-banqueiros-e-ativistas-
anti-bolsonaro-fazem-manifesto-pro-voto-digital/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-04
Título: Moraes acolhe notícia-crime e inclui Bolsonaro no Inquérito das Fake 
News.
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu 
nesta quarta-feira 4 uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele 
acolheu uma notícia-crime encaminhada na segunda-feira 2 pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Assim, o chefe do Palácio do Planalto passa a ser formalmente 
investigado no âmbito do Inquérito das Fake News, que corre no STF sob a 
relatoria de Moraes.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-acolhe-noticia-crime-e-
inclui-bolsonaro-no-inquerito-das-fake-news/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-04 08:41:54
Título: O que é notícia-crime e como ela pode abrir caminho para o afastamento 
de Bolsonaro
Descrição: Presidente pode ficar inelegível caso inquérito para investigar 
ataques contra o sistema eleitoral avance
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/04/o-que-e-noticia-crime-e-como-
ela-pode-abrir-caminho-para-o-afastamento-de-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 22:10:54
Título: Covid-19: TCU abre processo de investigação contra Pazuello
Descrição: Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, também 
será alvo de investigação por má condução da pasta no combate à pandemia do 
coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/covid-19-tcu-abre-processo-de-
investigacao-contra-pazuello/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 11:36:40
Título: Braga Netto e Paulo Guedes terão que se explicar ao TCU sobre desvio de 
gastos da Covid
Descrição: De acordo com a procuradora Élida Graziane, usar dinheiro de um 
crédito extraordinário para cobrir gastos cotidianos seria uma burla ao teto dos
gastos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/braga-netto-e-paulo-guedes-terao-que-
se-explicar-ao-tcu-sobre-desvio-de-gastos-da-covid/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-04
Título: Com ‘inflação persistente’, Copom faz nova alta e leva taxa de juros ao 
nível de 2019
Descrição: São Paulo – A taxa básica de juros, a Selic, foi elevada pela quarta 
vez consecutiva, em decisão unânime do Comitê de Polticia Monetária(Copom), 
nesta quarta-feira (4). O aumento foi expressivo, de 1 ponto percentual. Agora, 
a taxa chegou a 5,25% ao ano, voltando ao nível de dois anos atrás.
“A inflação ao consumidor continua se revelando persistente”, diz o Comitê do 
Banco Central. “Os últimos indicadores divulgados mostram composição mais 
desfavorável”, acrescenta, na nota divulgada logo depois da 240ª reunião do 
Copom. Ao mesmo tempo, o BC espera “recuperação robusta do crescimento econômico
ao longo do segundo semestre”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2021/08/com-inflacao-
persistente-copom-faz-nova-alta-e-leva-taxa-de-juros-ao-nivel-de-2019/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-05
Título: Chega ao Brasil delegação dos EUA que vai tentar banir 5G chinês do 
mercado brasileiro
Descrição: A delegação norte-americana é chefiada pelo conselheiro de Segurança 
Nacional, Jake Sullivan. O principal objetivo da visita é abordar questões 
prioritárias para os Estados Unidos, como o leilão da tecnologia de telefonia 
móvel 5G, informa O Globo
Url : https://www.brasil247.com/brasil/chega-ao-brasil-delegacao-dos-eua-que-
vai-tentar-banir-5g-chines-do-mercado-brasileiro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-04 22:37:41
Título: PF abre inquérito para apurar vazamentos na CPI, presidente e vice do 
colegiado reagem 
Descrição: Conteúdos supostamente vazados constam em apurações em curso, senador
pedirá ao STF que investigue o ministro da Justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/04/pf-abre-inquerito-para-apurar-
vazamentos-na-cpi-presidente-e-vice-do-colegiado-reagem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-04 18:17:35
Título: Liberação comercial do trigo transgênico pode ser decidida nesta quinta,
entenda os riscos
Descrição: Análise voltou à pauta da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) após dois meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/04/liberacao-comercial-do-trigo-
transgenico-pode-ser-decidida-nesta-quinta-entenda-os-riscos

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-04 10:58:37
Título: Maioria quer militares fora do governo, diz Paraná Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas mostra nesta quarta-feira (04/08) que a maioria 
dos brasileiros quer os militares fora do governo. Segundo o instituto de 
pesquisas, 48,5% discordam 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/maioria-quer-militares-fora-do-
governo-diz-parana-pesquisas/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-04 17:59:47
Título: General-presidente do STM reclama de notícias sobre pensões militares: \
Querem destruir o país\
Descrição: Em sessão oficial da corte superior, Luis Carlos Gomes Mattos disse 
que imprensa vive \marretando ações governamentais\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/04/general-presidente-do-stm-
reclama-de-noticias-sobre-pensoes-militares-querem-destruir-o-pais

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 23:05:30
Título: EXCLUSIVO: Brasil tem 100 generais nomeados marechais, Augusto Heleno, 
Villas Bôas e Etchegoyen entre eles
Descrição: O Ministério da Defesa não respondeu a vários contatos da Fórum, mas 
tudo indica que a manobra para tal farra da promoção hierárquica foi possível 
pela promulgação da lei 13.594 de 2019 já no governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasil-100-generais-a-marechais/

Fonte: CUT
Data: 2021-08-04
Título: É hora da pressão: Essa semana é decisiva para barrar privatização dos Correios
Descrição: Dirigentes sindicais reforçam luta e pressão dos trabalhadores dos 
Correios e de toda a sociedade para impedir privatização. Fentect diz que 
precisa de mais 70 votos para barrar venda da estatal
Url : https://www.cut.org.br/noticias/e-hora-da-pressao-essa-semana-e-decisiva-
para-barrar-privatizacao-dos-correios-ece4

Fonte: MST
Data: 2021-08-04
Título: MST se despede de José Ramos Tinhorão
Descrição: Jornalista, crítico ensaísta de música popular, pesquisador de temas 
de história social; era também um inconformado com a exploração e a pobreza
Url : https://mst.org.br/2021/08/04/nota-mst-se-despede-de-jose-ramos-tinhorao/

Fonte: Jacobin
Data: 2021-08-04
Título: A coragem de inventar o futuro
Descrição: Por Luiza Ferreira Flores Neste dia, em 1983, a república “Alto 
Volta” perdeu seu nome colonial e passou a se chamar “Burkina Faso”. O novo 
governo socialista de Thomas Sankara encantou o mundo com o resultado da sua 
reforma agrária e campanhas de alfabetização e vacinação. A traição contra-
revolucionária assassinou Sankara, mas seu legado persiste nas lutas anti-
imperialistas e anticapitalistas de nosso tempo.
Url : https://jacobin.com.br/2021/08/a-coragem-de-inventar-o-futuro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-04 17:47:12
Título: Fiocruz alerta para aumento de internações de idosos por SRAG, uma das 
consequências da covid
Descrição: A elevação do número de casos ocorre após cerca de quatro meses 
mostrando queda de internações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/04/fiocruz-alerta-para-aumento-de-
internacoes-de-idosos-por-srag-uma-das-consequencias-da-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-04 16:05:40
Título: Em BH, cesta básica ficou 2,66% mais cara em julho e 23,06% em um ano
Descrição: Considerando também os produtos não alimentícios, custo de vida subiu
8,62% nos últimos 12 meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/04/em-bh-cesta-basica-ficou-2-66-
mais-cara-em-julho-e-23-06-em-um-ano

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-04 14:00:00
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Título: Cientistas na Linha de Frente
Descrição: Podcast sobre sobre cientistas ameaçados
Url :https://apublica.org/podcast/2021/08/cientistas-na-linha-de-frente/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 00:58:50
Título: Golpismo: Bolsonaro ameaça usar “antídoto” inconstitucional contra STF
Descrição: O presidente se revoltou após ser incluído no inquérito das Fake News
Url :https://revistaforum.com.br/politica/golpismo-bolsonaro-antidoto-
inconstitucional-contra-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 00:12:46
Título: Freixo relaciona voto impresso à ligação de Bolsonaro com milícias
Descrição: \Este projeto é um projeto que beneficia o crime, que vai eleger 
criminosos!\, afirmou o parlamentar sobre a PEC do voto impresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-voto-impresso-ligacao-
bolsonaro-milicias/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-04 15:14:28
Título: \Esquerda deve concentrar esforços para derrubar Bolsonaro ainda em 
2021\, defende Boulos
Descrição: Ao Brasil de Fato, o líder do MTST afirmou que otimismo com eleições 
de 2022 é \tática temerária e equivocada\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/04/esquerda-deve-concentrar-
esforcos-para-derrubar-bolsonaro-ainda-em-2021-defende-boulos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-04 14:31:16
Título: Juan Guaidó usou dinheiro público da Venezuela para pagar advogados na 
Inglaterra 
Descrição: Opositor teve acesso a cerca de US$ 500 mil de dinheiro venezuelano 
bloqueado nos EUA para pagar representantes legais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/04/juan-guaido-usou-dinheiro-
publico-da-venezuela-para-pagar-advogados-na-inglaterra
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-04 07:50:18
Título: Auxílio insuficiente e próximo do fim impõe urgência sobre “novo Bolsa 
Família”
Descrição: Valor atual não responde às necessidades dos trabalhadores, e 
indefinição sobre orçamento pode adiar novo programa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/04/auxilio-insuficiente-e-proximo-
do-fim-impoe-urgencia-sobre-novo-bolsa-familia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-05 09:18:13
Título: Veja o que esperar do encontro entre Lula e Requião nesta quinta-feira
Descrição: Daqui a pouco, por volta do meio dia, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) irá receber em sua casa, em São Bernardo do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/veja-o-que-esperar-do-encontro-
entre-lula-e-requiao-nesta-quinta-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-05 01:54:04
Título: Ensandecido, Bolsonaro fala em jogar com as “armas” contra o STF
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), surtado, ensandecido, 
falou na noite desta quarta-feira (04/08) jogar com as armas contra a decisão do
Supremo Tribunal Federal 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/ensandecido-bolsonaro-fala-em-
jogar-com-as-armas-contra-o-stf/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-04 17:35:17
Título: Com a missão de filiar Requião, Carlos Lupi, do PDT, desembarca hoje em 
Curitiba
Descrição: Daqui a pouco, por volta das 19 horas, o presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi, irá visitar o ex-governador e ex-senador Roberto Requião com a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/com-a-missao-de-filiar-requiao-
carlos-lupi-do-pdt-desembarca-hoje-em-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-04 12:04:24
Título: Lula vence no primeiro turno, diz mais uma nova pesquisa sobre 2022
Descrição: As pesquisas de intenção de voto explicam, em parte, a agressividade 
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com o levantamento da 
Quaest, o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/lula-vence-no-primeiro-turno-diz-
mais-uma-nova-pesquisa-sobre-2022/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 09:03:01
Título: Bolsonaro divulga nas redes inquérito sigiloso da PF sobre fraude nas 
eleições de 2018
Descrição: Ao divulgar o inquérito ainda não concluído, de 210 páginas, 
Bolsonaro ainda expôs dados de servidores do Tribunal Superior Eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-divulga-nas-redes-
inquerito-sigiloso-da-pf-sobre-fraude-nas-eleicoes-de-2018/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 22:45:46
Título: Eleições 2022: Líder, Lula tem 39%, praticamente a soma de Bolsonaro, 
Ciro e Datena, diz pesquisa
Descrição: Levantamento do PoderData aponta ainda que petista venceria o atual 
presidente em um segundo turno com 20 pontos de diferença
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2022-lider-lula-tem-39-
praticamente-a-soma-de-bolsonaro-ciro-e-datena-diz-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 21:51:58
Título: Crime eleitoral: Cármen Lúcia manda à PGR ação contra Bolsonaro por uso 
indevido da TV Brasil
Descrição: Ação foi protocolada pelo PT, que aponta campanha política e abuso de
poder de Bolsonaro ao usar emissora pública para transmitir sua live com ataques
às urnas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/crime-eleitoral-carmen-lucia-manda-a-
pgr-acao-contra-bolsonaro-por-uso-indevido-da-tv-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 21:23:52
Título: CPI: Ao contrário do que disse, Blanco intermediou negociações de 
vacinas
Descrição: Segundo reportagem da CNN, ex-assessor do Departamento de Logística 
do ministério acompanhou os trâmites, inclusive pedindo que representantes da 
Davati enviassem propostas a seu e-mail pessoal
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-ao-contrario-do-que-disse-
blanco-intermediou-negociacoes-de-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 20:31:52
Título: Por falta de defensores públicos, quase 30% dos brasileiros não têm 
acesso à Justiça, diz pesquisa
Descrição: Apesar do acesso à Justiça de forma gratuita ser garantido por lei, o
número de defensores públicos no país está longe de suprir a demanda
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/por-falta-de-defensores-publicos-
quase-30-dos-brasileiros-nao-tem-acesso-a-justica-diz-pesquisa/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 19:43:20
Título: “Nhe’éry” – onde as almas se banham: Flip homenageará indígenas vítimas 
da Covid
Descrição: Festa Literária Internacional de Paraty terá como tema os pensadores 
dos povos originários brasileiros que sucumbiram diante da pandemia. Pela 
primeira vez evento terá curadoria coletiva
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/nheery-almas-se-banham-flip-indigenas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 18:34:24
Título: Pilha denuncia “tortura física e psicológica” diária na Papuda
Descrição: O ativista participa de entrevista ao vivo à TV Fórum e à TV 247, 
assista
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/pilha-tortura-fisica-psicologica-
papuda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 18:21:23
Título: Randolfe: “Essa turma teve livre trânsito para chegar ao Ministério da 
Saúde”
Descrição: Ao contrário do que declarou Marcelo Blanco, o vice-presidente da CPI
do Genocídio afirmou que o ex-assessor do Departamento de Logística do 
ministério teve papel decisivo na intermediação da venda dos imunizantes
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/randolfe-essa-turma-teve-livre-
transito-para-chegar-ao-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 18:01:57
Título: “Fique em casa”: Queiroz usa máscara com lema rechaçado por Bolsonaro
Descrição: Após polêmica envolvendo postagem em que reclamava de abandono de 
bolsonaristas, Queiroz surge com nova postura sobre isolamento social
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fique-em-casa-queiroz-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 17:00:34
Título: Edinho Silva: “Araraquara significa a derrota do bolsonarismo”
Descrição: De acordo com dados sobre a pandemia apresentados pelo prefeito, a 
cidade hoje apresenta uma queda de 66% na média móvel de casos, os infectados 
caíram 79% e os óbitos registraram um recuo de 93%
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/araraquara-edinho-lockdown-2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 16:27:15
Título: Vídeo: “Bolsonaro sabe que o seu futuro é Bangu 8”, diz deputado no 
plenário da Câmara
Descrição: \Bolsonaro estará no lixo da história, respondendo pelos crimes que 
cometeu: o genocídio durante a pandemia, as relações com a milícia e o crime 
organizado\, disse Paulo Pimenta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-bolsonaro-sabe-que-o-seu-futuro-
e-bangu-8-diz-deputado-no-plenario-da-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 14:12:38
Título: Dino responde gordofobia de Bolsonaro: “vai trabalhar, presidente”
Descrição: Bolsonaro afirmou que “quanto mais pobre o estado, mais gordo é o 
governador”. Dino ironizou: “Acho que ele está se oferecendo para ser meu 
personal trainer”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/dino-responde-gordofobia-de-
bolsonaro-vai-trabalhar-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 13:56:23
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Título: Homofobia mata, inclusive quem não é LGBT
Descrição: O suicídio do filho adolescente da cantora Walkyria Santos nos lembra
que a propagada “nova masculinidade” não vai além do slogan
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/homofobia-mata-lgbt-lucas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 13:30:19
Título: Primeira cantora lírica brasileira negra ganha filme-espetáculo
Descrição: Maria D'Apparecida foi a primeira mulher negra a cantar na Opera de 
Paris, filme-espetáculo estreia 11 de agosto nas redes sociais do Centro 
Cultural São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/primeira-cantora-lirica-brasileira-
negra-ganha-filme-espetaculo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 13:07:46
Título: Chamado de “imoral” por Bolsonaro, Santini é nomeado Secretário Nacional
de Justiça
Descrição: Filho de um ex-general, amigo do presidente desde os anos 70, Vicente
Santini, que usou avião da FAB em viagem internacional, fixou tuite em que diz 
que quer Bolsonaro até 2026
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/chamado-de-imoral-por-
bolsonaro-santini-e-nomeado-secretario-nacional-de-justica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 12:33:03
Título: Olimpíadas: Ana Marcela dedica medalha de ouro à namorada
Descrição: A celebração da companheira da atleta quase virou caso de polícia por
conta dos gritos de comemoração
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ana-marcela-ouro-namorada/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-04 09:42:01
Título: Arroz prometido para o Líbano por Bolsonaro há um ano ainda não foi 
enviado
Descrição: De acordo com o Programa da ONU para a Alimentação, metade da 
população do país hoje está abaixo da linha da pobreza
Url :https://revistaforum.com.br/global/arroz-prometido-para-o-libano-por-
bolsonaro-ha-um-ano-ainda-nao-foi-enviado/
 
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: 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: The Intercept
Data: 2021-08-04 19:41:54
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Título: Com milhões em caixa, aliado de Pazuello escolheu levar Roraima ao 
colapso quando era secretário da Saúde
Descrição: Airton Cascavel não aplicou verba destinada à manutenção de leitos de
UTI de covid-19 em maio e, em menos de dois meses, levou estado à 'zona 
vermelha'.The post Com milhões em caixa, aliado de Pazuello escolheu levar 
Roraima ao colapso quando era secretário da Saúde appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/04/pazuello-aliado-airton-cascavel-
roraima-colapso-covid/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-04 09:30:22
Título: Tem só o ensino médio mas quer salário de doutor? Entre nas Forças 
Armadas
Descrição: Reforma previdenciária de militares acumulou rombo bilionário com 
regalias como especialização em música que dá aumento maior que o pago a 
professores com pós-graduação completa.The post Tem só o ensino médio mas quer 
salário de doutor? Entre nas Forças Armadas appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/04/reforma-previdencia-militares-forcas-
armadas-aumento/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-05 07:45:22
Título: Reforma tributária concentra renda sem melhorar nada para os mais pobres
Descrição: Proposta em tramitação no Congresso amplia desigualdade na taxação da
renda do capital e do trabalho, dizem analistas. Câmara dos Deputados aprovou 
regime de urgência para o projeto
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58092214
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-05 08:46:36
Título: Olimpíada de Tóquio 2021: o 'truque' dos EUA para aparecer à frente da 
China no quadro de medalhas
Descrição: A imprensa americana e comitê olímpico americano adotaram uma 
contagem não oficial que descarta o número de medalhas de ouro como a primeira 
medida para a classificação nacional nos Jogos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58095518
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-04 17:47:37
Título: OMS pede moratória mundial para terceira dose de vacinas contra covid-19
Descrição: Diretor-geral da instituição pede a cooperação das empresas e dos 
países que controlam o fornecimento global de vacinas para que sejam imunizados 
10% dos habitantes de todos os países do mundo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-04/oms-pede-moratoria-
mundial-para-terceira-dose-de-vacinas-contra-covid-19.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-05 01:52:26
Título: Espanhol é detido com mais de uma tonelada de cocaína em avião 
particular no Brasil
Descrição: Polícia Federal descobriu a carga escondida em 24 malas em uma 
aeronave com destino a Bruxelas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-05/espanhol-e-detido-com-mais-de-
uma-tonelada-de-cocaina-em-aviao-particular-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-04 11:17:26
Título: Silvio Rodríguez, sobre crise em Cuba: “Devemos ouvir todas as vozes, 
sobretudo as nossas” 
Descrição: Cantor e compositor cubano, que se considera parte da revolução e 
denuncia o papel dos EUA no agravamento da crise local, acredita que protestos 
de julho marcam um “antes e depois”
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Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-04/silvio-rodriguez-
devemos-ouvir-todas-as-vozes-sobretudo-as-nossas.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-04 17:10:36
Título: ‘Apagão na ciência’ deixa cientistas sem “documento de identidade” 
Descrição: Acesso à principal plataforma de currículos de pesquisadores do país,
o CNPQ, estava fora do ar desde 23 de julho e foi parcialmente restabelecido 
nesta terça-feira. Orçamento do órgão é o menor em 21 anos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-04/apagao-na-ciencia-deixa-
cientistas-sem-documento-de-identidade.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-04 12:32:17
Título: México propõe uma nova ordem latino-americana
Descrição: Necessidade de recomposição regional apresentada pelo presidente 
López Obrador se choca com a OEA, que perdeu relevância nos últimos anos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-04/mexico-propoe-uma-nova-
ordem-latino-americana.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-04 00:00:00
Título: Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, negocia volta ao PT
Descrição: O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), negocia o seu 
retorno ao PT, partido ao qual foi filiado entre 1982 e 2003.Leia mais 
(08/04/2021 - 23h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/ricardo-coutinho-ex-governador-da-paraiba-negocia-
volta-ao-pt.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-04 00:00:00
Título: Ex-ministros de Lula, Dilma e Bolsonaro assinam carta contra internação 
de adolescentes em comunidades terapêuticas
Descrição: Sete ex-ministros da Saúde que comandaram a pasta nas gestões Lula, 
Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro assinam uma carta contra resolução do Ministério
da Justiça que regulamenta o acolhimento de adolescentes com problemas 
relacionados ao uso, abuso ou dependência de álcool e outras drogas em 
comunidades terapêuticas.Leia mais (08/04/2021 - 14h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/ex-ministros-de-lula-dilma-e-bolsonaro-
assinam-carta-contra-internacao-de-adolescentes-em-comunidades-
terapeuticas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-04 00:00:00
Título: Após ameaças de Bolsonaro, Zema, Casagrande e Helder Barbalho defendem 
voto eletrônico e criticam crise
Descrição: Três governadores -entre eles um aliado do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido)- criticaram nesta quarta-feira (4) a proposta bolsonarista do voto
impresso e reafirmaram sua confiança no sistema de votação eletrônico 
supervisionado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).Leia mais (08/04/2021 - 
13h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/apos-ameacas-de-bolsonaro-zema-casagrande-e-helder-barbalho-
defendem-voto-eletronico-e-criticam-crise.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-04 00:00:00
Título: Comandante da Aeronáutica procura Gilmar e nega apoio a golpismo
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Descrição: Na primeira sinalização direta da cúpula militar ao Supremo Tribunal 
Federal em meio à crise entre Jair Bolsonaro e o Judiciário, o comandante da 
Aeronáutica convidou o decano da corte para um almoço nesta terça-feira (3).Leia
mais (08/04/2021 - 11h17)
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m.br/poder/2021/08/comandante-da-aeronautica-procura-gilmar-e-nega-apoio-a-
golpismo.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-05 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 5 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (5), marcada pela posse do novo presidente do Irã,
pela comparação dos incêndios florestais à ameaça do terrorismo feita pelo 
presidente da Turquia e pelas manifestações em memória da explosão em Beirute.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021080517860756-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-5-de-agosto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-05 05:25:46
Título: México processa fabricantes de armas nos EUA por práticas comerciais 
fortalecerem cartéis de droga
Descrição: O México processou vários fabricantes de armas em um tribunal federal
dos EUA nesta quarta-feira (4), acusando-os de práticas comerciais imprudentes 
que fazem com que grandes quantidades de armas cheguem aos cartéis de drogas 
mexicanos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021080517860435-mexico-processa-
fabricantes-de-armas-nos-eua-por-praticas-comerciais-fortalecerem-carteis-de-
droga/
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