
       Boletim de Notícas – Brasil - 06/08/2021
                www.labdadosbrasil.com

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-08-06 04:57:00
Título: Japão Aniversário - Hiroshima insiste na abolição das armas nucleares e 
celebra a importância da paz
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/hiroshima-insiste-en-la-abolicion-de-
las-armas-nucleares-y-celebra-el-relevo-paz/20000012-4602922?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Poder360
Título: Brasil ultrapassa 560 mil mortes por covid, são 1.099 em 24 horas
Descrição: Ministério da Saúde registra mais 40.054 casos da doença, total vai a
20.066.587
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/brasil-ultrapassa-560-mil-mortes-
por-covid-sao-1-099-em-24-horas/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-05
Título: Produtos da cesta básica seguem em alta, e valor sobe na maioria das 
capitais
Descrição: O custo médio da cesta básica, que segue sua tendência de alta, 
aumentou no mês passado em 15 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese. No 
acumulado do ano, os preços sobem em 14 cidades. Em 12 meses, a cesta subiu em 
todas, com aumentos próximos dos 30%.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2021/08/cesta-basica-alta-
valor-aumenta-capitais/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-08-05
Título: Bolsonaro toma surra de 23 a 11 em comissão, que rejeita voto impresso
Descrição: Depois de agitar o Brasil com seguidos ataques ao STF, ao TSE e ao 
presidente deste tribunal, o ministro Luís Roberto Barroso, o presidente Jair 
Bolsonaro foi derrotado por goleada na comissão especial que analisou o projeto 
do voto impresso: 23 a 11.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/bolsonaro-toma-surra-de-23-a-11-em-
comissao-que-rejeita-voto-impresso.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 18:43:28
Título: Bolsonaro eleva o tom e Luiz Fux cancela reunião entre os chefes dos 
poderes
Descrição: O ministro disse que cancelou o encontro diante das ofensas e 
divulgação de notícias falsas por parte do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/bolsonaro-eleva-o-tom-e-luiz-
fux-cancela-reuniao-entre-os-chefes-dos-poderes

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 11:38:27
Título: Empresários a Bolsonaro: “Brasil terá eleições e os seus resultados 
serão respeitados”
Descrição: Manifesto é assinado pela elite financeira e também por economistas, 
intelectuais, religiosos entre outros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/empresarios-a-bolsonaro-brasil-tera-
eleicoes-e-os-seus-resultados-serao-respeitados/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 08:43:47
Título: Peritos da PF rebatem Bolsonaro: “Não há evidência de fraudes nas 
eleições”
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Descrição: \A identificação de falhas e vulnerabilidades não permite afirmar que
houve, há ou haverá fraudes nas eleições\, diz em nota a Associação dos Peritos 
Federais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/peritos-da-pf-rebatem-
bolsonaro-nao-ha-evidencia-de-fraudes-nas-eleicoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-05 21:01:44
Título: Câmara, bolsonarista, aprova privatização dos Correios por 286 votos a 
173
Descrição: Em 2022, os eleitores brasileiros precisarão fazer uma limpa na 
Câmara além de mandar para a lata do lixo o governo genocida de Jair Bolsonaro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/camara-bolsonarista-aprova-
privatizacao-dos-correios-por-286-votos-a-173/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 08:56:50
Título: Felipe Neto: “Temos um presidente vagabundo, mentiroso e que faz lavagem
cerebral em seus súditos”
Descrição: Influenciador digital criticou duramente os constantes ataques de 
Bolsonaro contra o judiciário e o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-temos-um-presidente-
vagabundo-mentiroso-e-que-faz-lavagem-cerebral-em-seus-suditos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 01:26:10
Título: Em duro editorial, Folha chama Bolsonaro de “ensaio de ditador” e cobra 
Lira sobre impeachment
Descrição: Jornal paulista ainda criticou a \inação\ de o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, ao não responsabilizar o presidente
Url :https://revistaforum.com.br/midia/em-duro-editorial-folha-chama-bolsonaro-
de-ensaio-de-ditador-e-cobra-lira-sobre-impeachment/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-05 00:00:00
Título: Tribunais encurralam Bolsonaro e expõem presidente enfraquecido
Descrição: Nenhum político forte precisa intimidar ministros do Supremo Tribunal
Federal ou avisar pelo rádio que pretende desrespeitar a Constituição para 
pavimentar o caminho de um golpe de Estado. Jair Bolsonaro decidiu exibir todas 
as suas fraquezas com a escalada retórica que protagonizou nos últimos dias.Leia
mais (08/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/08/tribunais-encurralam-bolsonaro-e-expoem-
presidente-enfraquecido.shtml

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-05 16:55:54
Título: Cada vez menos candidato, Bolsonaro ameaça Moraes dizendo que ‘a hora 
dele vai chegar’
Descrição: Vendo sua capacidade de disputar a reeleição escapando-lhe entre os 
dedos, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a ameaçar o Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/cada-vez-menos-candidato-bolsonaro-
ameaca-moraes-dizendo-que-a-hora-dele-vai-chegar/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-05 10:52:14
Título: Genocida, Bolsonaro veta projeto de lei que proibia despejos na pandemia
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu mostras que joga fora 
das linhas da Constituição, para usar os próprios termos dele, ao vetar nesta 
quarta-feira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/genocida-bolsonaro-veta-projeto-de-
lei-que-proibia-despejos-na-pandemia/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 13:51:17
Título: Bolsonaro é investigado no STF e governo nomeia 100 marechais
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre a farra da promoção 
hierárquica no Brasil: 100 generais nomeados marechais. E ainda o ministro 
Alexandre de Moraes inclui Jair Bolsonaro no inquérito das fake news, TSE rebate
o presidente e a PEC do Distritão, entre outras notícias do dia.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-e-investigado-no-stf-e-
governo-nomeia-100-marechais/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Manaus: um ano do Massacre do Rio Abacaxis
Descrição: Um ano do Massacre do Abacaxis: “Nós não podemos deixar morrer essa 
questão”, afirma Dom Leonardo. Realizado Seminário para recordar e refletir 
sobre o ocorrido. Os conflitos envolvendo terra e as comunidades tradicionais e 
povos originários se tornaram uma constante na Amazônia. No último dia 4 de 
agosto completou um ano do Massacre do Abacaxis, em que indígenas e ribeirinhos 
na região do Rio Abacaxis e Rio Marimari, entre os municípios de Nova Olinda do 
Norte e Borba, no Estado do Amazonas, foram assassinados.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-08/manaus-um-ano-do-
massacre-do-rio-abacaxis.html

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-05 15:00:04
Título: Sojeiros culpam sarna por problemas de saúde em vila onde avião lançou 
agrotóxicos
Descrição: Moradores relataram falta de ar, tonturas e coceiras após avião com 
agrotóxicos sobrevoar comunidade, três meses depois, ainda não têm resultado de 
testes de contaminação
Url :https://apublica.org/2021/08/sojeiros-culpam-sarna-por-problemas-de-saude-
em-vila-onde-aviao-lancou-agrotoxicos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 18:14:42
Título: Comissão adia novamente a análise do pedido de liberação comercial do 
trigo transgênico
Descrição: Pedido realizado há mais de dois anos estava previsto na pauta da 
CTNBio desta quinta (5), mas não chegou a ser debatido
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/comissao-adia-novamente-a-
analise-do-pedido-de-liberacao-comercial-do-trigo-transgenico

Fonte: CUT
Data: 2021-08-05
Título: CUT convoca para o dia nacional de luta em 18 de agosto
Descrição: A Direção Executiva Nacional da CUT, reunida em 4 de agosto de 2021, 
convoca todas as CUTs estaduais, ramos e sindicatos filiados a mobilizar suas 
bases para o Dia Nacional de Luta e Paralisações, no dia 18 de agosto próximo.
Essa jornada de luta está sendo convocada pelo conjunto das centrais, a partir 
da iniciativa das entidades sindicais dos servidores públicos municipais, 
estaduais e federais que organizaram a greve contra a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 32, da reforma Administrativa pautada no Congresso 
Nacional.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cut-convoca-para-o-dia-de-luta-em-18-de-
agosto-em-defesa-do-servico-publico-f942

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 drogas
Descrição: O México processou vários fabricantes de armas em um tribunal federal
dos EUA nesta quarta-feira (4), acusando-os de práticas comerciais imprudentes 
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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-
drogas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 15:56:47
Título: Câmara do Distrito Federal aprova vale gás de R$ 100 com vitória da 
oposição 
Descrição: Lei segue para sanção do governador e concederá R$ 100 a cada dois 
meses para famílias com rendimento de até 1 salário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/camara-do-distrito-federal-
aprova-vale-gas-de-r-100-com-vitoria-da-oposicao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 15:33:14
Título: Justiça determina soltura de Paulo Galo, preso por fogo em estátua do 
Borba Gato
Descrição: STJ concedeu habeas corpus que pedia liberdade do entregador, mas 
Polícia Civil já fez novo pedido de prisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/justica-determina-soltura-de-
paulo-galo-preso-por-fogo-em-estatua-do-borba-gato

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 22:44:00
Título: Mesmo com prisão revogada, juíza não garante soltura de Paulo Galo
Descrição: “Estão fazendo de tudo para adiar a saída do Galo. Não decretaram a 
prisão preventiva ainda. Mas o delegado já pediu”, afirmou André Lozano, um dos 
advogados do ativista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mesmo-com-prisao-revogada-juiza-nao-
garante-soltura-de-paulo-galo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 15:48:20
Título: FMI anuncia maior injeção financeira da história, mas sob distribuição 
desigual
Descrição: Fundo Monetário Internacional irá disponibilizar US$ 650 bilhões a 
190 países membros a partir de 23 de agosto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/fmi-anuncia-maior-injecao-
financeira-da-historia-mas-sob-distribuicao-desigual
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 11:15:58
Título: Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolve vacina contra a covid-
19 
Descrição: Instituição deve pedir neste mês a autorização da Anvisa para iniciar
os testes em humanos no fim do ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/universidade-federal-do-rio-de-
janeiro-desenvolve-vacina-contra-a-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 10:48:10
Título: Volta às aulas presenciais sem segunda dose da vacina é criticada por 
professores em Curitiba
Descrição: Há turmas de 35 alunos em um espaço de 30 metros quadrados e sem 
ventilação adequada, dizem professores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/volta-as-aulas-presenciais-sem-
segunda-dose-da-vacina-e-criticada-por-professores-em-curitiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 10:29:45
Título: Artigo | Medalhas olímpicas, substantivo feminino no Brasil
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Descrição: Mulheres ganham três das quatro medalhas de ouro do Brasil na 
Olimpíada de Tóquio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/artigo-medalhas-olimpicas-
substantivo-feminino-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 08:41:29
Título: Airton Cascavel negociou com Bolsonaro apoio a candidato nas eleições de
2020 em Boa Vista
Descrição: Assessor de Pazuello na Saúde foi deputado pelo mesmo partido que 
Bolsonaro na Câmara dos Deputados nos anos 90
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/airton-cascavel-negociou-com-
bolsonaro-apoio-a-candidato-nas-eleicoes-de-2020-em-boa-vista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 07:39:11
Título: Na Olimpíada, os EUA mudam até as regras para demonstrar hegemonia
Descrição: New York Times adotou nova contagem de medalhas para se manter no 
topo do ranking dos jogos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/na-olimpiada-os-eua-mudam-ate-
as-regras-para-demonstrar-hegemonia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-05 07:38:39
Título:  Brasil supera corte inédito no Bolsa Atleta e deve bater recorde de 
medalhas em Olimpíadas
Descrição: Pela primeira vez na história do programa, orçamento teve corte, 
governo Bolsonaro diminuiu valor em 20%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/05/brasil-supera-corte-inedito-no-
bolsa-atleta-e-deve-bater-recorde-de-medalhas-em-olimpiadas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-05 19:18:58
Título: Lula convida o ex-governador Requião para se filiar no PT
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou nesta quinta-
feira (05/08) o ex-governador e ex-senador Roberto Requião para se filiar no PT.
O objetivo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/urgente-lula-convida-o-ex-
governador-requiao-para-se-filiar-no-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-05 17:19:43
Título: Enquanto mídia destaca bate-boca entre Bolsonaro e STF, Câmara privatiza
os Correios
Descrição: A velha mídia corporativa usa três eventos como cortina de fumaça 
para esconder as mazelas de Paulo Guedes, blindadíssimo, no governo genocida de 
Jair Bolsonaro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/enquanto-midia-destaca-bate-boca-
entre-bolsonaro-e-stf-camara-privatiza-os-correios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 09:16:22
Título: Arremedo de ditador, Bolsonaro quer reinar sobre o caos
Descrição: Diferentemente do que a Folha diz, Bolsonaro não é um ensaio, mas um 
arremedo de ditador. E que só chegou ao poder com o auxílio imprescindível da 
elite e da mídia que apoiou o golpe de 2016
Url :https://revistaforum.com.br/videos/arremedo-de-ditador-bolsonaro-quer-
reinar-sobre-o-caos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 01:53:30
Título: É preciso permanecer em alerta mesmo imunizados com as duas doses da 
vacina – Por Alexandre Padilha
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Descrição: \É muita irresponsabilidade definir uma data para o fim da pandemia 
como muitos já fizeram, incluindo representantes do governo brasileiro\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/e-preciso-permanecer-em-alerta-mesmo-
imunizados-com-as-duas-doses-da-vacina-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 00:20:53
Título: Deputado bolsonarista que recusou CoronaVac vai para fim da fila da 
vacinação
Descrição: Delegado Humberto Teófilo (PSL-GO) quis escolher a vacina e, agora, 
só será imunizado depois de toda a população acima de 18 anos
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/deputado-bolsonarista-que-recusou-
coronavac-vai-para-fim-da-fila-da-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 23:30:25
Título: Vídeo: “Manter o Paulo preso, passando pela vontade do STJ, é 
insanidade”, diz Géssica
Descrição: A esposa de Galo está indignada com a situação do marido: “Então, o 
povo vai ter que ir pra rua mostrar que está do lado do Paulo?”, questionou
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-manter-o-paulo-preso-passando-
pela-vontade-do-stj-e-insanidade-diz-gessica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 23:19:50
Título: EXCLUSIVO: Coronel Ustra, torturador da Ditadura, é um dos “marechais” 
do Exército
Descrição: Condenado em 2008 por torturas no DOI-CODI e homenageado por 
Bolsonaro no impeachment de Dilma, ele deixou pensão de R$ 30.615 para as 
filhas. Newton Cruz, ex-SNI, também foi agraciado com a patente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ustra-torturador-ditadura-marechais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 23:02:20
Título: Mesmo questionado pela Justiça, Bolsonaro entrega medalha a Michelle por
“serviços prestados à saúde”
Descrição: Inúmeros ministros, membros do governo e políticos foram condecorados
pelo presidente com as medalhas do Mérito Oswaldo Cruz e Ordem do Mérito Médico
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mesmo-questionado-pela-justica-
bolsonaro-entrega-medalha-a-michelle-por-servicos-prestados-a-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 21:53:03
Título: Presidente da Capes nomeia aluna que não concluiu doutorado para 
diretoria internacional
Descrição: Lívia Palumbo faz o curso no Centro Universitário de Bauru, de 
propriedade da família da presidente do órgão, Cláudia Mansani, o ministro da 
Educação, pastor Milton Ribeiro, se formou na mesma instituição
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/presidente-da-capes-nomeia-aluna-que-
nao-concluiu-doutorado-para-diretoria-internacional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 21:51:40
Título: Articulação a todo vapor: no mesmo dia, Lula se reúne com ex-senador 
Requião e Partido Verde
Descrição: Ex-presidente tem encampado intensa agenda política com lideranças de
diferentes partidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/articulacao-a-todo-vapor-no-mesmo-dia-
lula-se-reune-com-ex-senador-requiao-e-partido-verde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 20:58:49
Título: Brasil impresso: Trump vira garoto-propaganda na jornada rumo ao passado
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Descrição: Ex-presidente dos EUA, que saiu do cargo justamente tentando um golpe
via fraude eleitoral, é usado como referência por bolsonaristas que querem 
mudança no sistema de votação aqui no país – Por Henrique Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/brasil-impresso-trump-garoto-propaganda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 20:18:49
Título: Sigilo de até 100 anos: PF não explica motivos da exoneração de delegado
que investigou Salles
Descrição: Franco Perazzoni perdeu cargo de chefia após comandar operação contra
ex-ministro do Meio Ambiente
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/sigilo-de-ate-100-anos-pf-nao-
explica-motivos-da-exoneracao-de-delegado-que-investigou-salles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 20:07:06
Título: Intelectuais alemães saem em defesa de Conrado Hübner e enviam carta ao 
STF
Descrição: Acadêmico e colunista do jornal Folha de S.Paulo vem sendo perseguido
na Justiça, em duas ações, por seus artigos. Uma movida pelo ministro do Supremo
Nunes Marques e outra por Augusto Aras
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/intelectuais-alemaes-defesa-conrado-
hubner-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 18:34:42
Título: Juiz arquiva caso de jovem negro acusado injustamente de roubar 
bicicleta
Descrição: Em junho, Mariana Spinelli e Tomás Oliveira interpelaram o instrutor 
de surfe, Matheus Ribeiro, e o acusaram de ter furtado a bicicleta elétrica do 
casal
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/juiz-arquiva-caso-de-jovem-negro-
acusado-injustamente-de-roubar-bicicleta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 16:29:56
Título: Jean Wyllys: “Governo Bolsonaro manejou a pandemia para matar pessoas”
Descrição: O ex-deputado também falou sobre a necessidade de parte da esquerda 
discutir e lidar com a sua homofobia institucional
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jean-wyllys-bolsonaro-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-05 12:49:37
Título: O dilema liberal: conciliar oposição a Bolsonaro e compromisso com 
Guedes, diz Zé Dirceu
Descrição: Para o ex-ministro, trata-se de uma missão que parece impossível no 
Brasil e num mundo em transformação que questiona o modelo econômico neoliberal 
e o Estado mínimo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dilema-liberal-bolsonaro-guedes-ze-
dirceu/
 
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: OGlobo
Data: 2021-08-06 06:00:10
Título: Só 20% das universidades públicas têm cotas para ingresso de 
quilombolas, diz estudo do Gemaa
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Descrição: RIO - Estudo realizado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da 
Ação Afirmativa (Gemaa) aponta que apenas uma em cada cinco universidades 
federais ou estaduais possuem cotas para população quilombola. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/so-20-das-universidades-
publicas-tem-cotas-para-ingresso-de-quilombolas-diz-estudo-do-gemaa-25142963
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-05 23:29:12
Título: O exemplo do retrocesso e improviso na gestão ambiental da União chega a
São Paulo
Descrição: Contrariando a ciência e a história e mesmo diante da crise 
climática, o Governo paulista ignora a realidade e a necessidade crescente de 
aporte científico para a formulação de políticas públicas
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-08-05/o-exemplo-do-retrocesso-e-
improviso-na-gestao-ambiental-da-uniao-chega-a-sao-paulo.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-05 00:00:00
Título: 'Capitã cloroquina' pediu que militares fossem Ubers de médicos levados 
a Manaus para tratamento ineficaz
Descrição: Organizadora da operação que levou médicos a Manaus em janeiro para 
pregarem em Unidades Básicas de Saúde o uso de remédios sem eficácia para Covid,
Mayra Pinheiro pediu à Casa Militar do governo do Amazonas que cuidasse do 
transporte dos profissionais desde o momento que saíssem do aeroporto e para 
todos os demais traslados necessários durante a viagem.Leia mais (08/05/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/capita-cloroquina-pediu-que-militares-fossem-ubers-
de-medicos-levados-a-manaus-para-tratamento-ineficaz.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-05 00:00:00
Título: Bernardo Küster é condenado a pagar R$ 110 mil por fake news contra 
Leonardo Boff
Descrição: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o ativista e 
empresário bolsonarista Bernardo Küster a pagar cerca de R$ 110 mil ao teólogo 
Leonardo Boff. A decisão foi referendada em segunda instância após o ativista 
apresentar recurso junto ao tribunal.Leia mais (08/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/bernardo-kuster-e-condenado-a-pagar-r-110-
mil-por-fake-news-contra-leonardo-boff.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-05 00:00:00
Título: Lewandowski nega pedido de Pazuello contra quebra de sigilo pela CPI da 
Covid
Descrição: O ministro o STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski 
indeferiu pedido do general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello contra 
quebra do sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático de seus dados pela 
CPI da Covid.Leia mais (08/05/2021 - 18h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/lewandowski-indefere-pedido-de-pazuello-
contra-quebra-de-sigilo-pela-cpi-da-covid.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-06 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 6 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (6), marcada pelo 76º aniversário do bombardeio 
atômico de Hiroshima, pelo ataque ao premiê de São Vicente e Granadinas e pela 
saída de Leo Messi do Barcelona.
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Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021080617865031-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-6-de-agosto/
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