
      Boletim de Notícias – Brasil - 07/08/2021
               www.labdadosbrasil.com

Fonte: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
Data: 2021-08-05
Título: Manifesto das Mulheres Indígenas do Brasil contra a barbárie cometida à 
jovem Daiane Kaingang, de 14 anos
Descrição: A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da 
Ancestralidade (ANMIGA), viemos por meio deste manifesto repudiar e denunciar o 
crime de barbárie cometida na tarde desta quarta-feira (04), no Setor Estiva, da
Terra Indígena do Guarita, no município de Redentora, contra a jovem de apenas 
14 anos, Daiane Griá Sales, indígena Kaingáng, moradora do Setor Bananeiras da 
Terra Indígena do Guarita. A jovem Daiane foi encontrada em uma lavoura próxima 
a um mato, nua e com as partes inferiores (da cintura para baixo) arrancadas e 
dilaceradas, com pedaços ao lado do corpo.
Url : https://apiboficial.org/2021/08/05/manifesto-das-mulheres-indigenas-do-
brasil-contra-a-barbarie-cometida-a-jovem-daiane-kaingang-de-14-anos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-06 17:08:54
Título: RJ: 95% dos internados com covid-19 não tomaram nenhuma dose da vacina
Descrição: Casos na capital fluminense aumentaram nas últimas quatro semanas com
a circulação da variante delta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/06/rj-95-dos-internados-com-covid-
19-nao-tomaram-nenhuma-dose-da-vacina

Fonte: CNN.com - App International Edition
Data: 2021-08-06 20:36:44
Título: Bolsonaro está semeando dúvidas no sistema eleitoral brasileiro. Suas 
reivindicações podem colocar em risco sua própria candidatura.
Descrição: À medida que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro fica cada vez 
mais para trás nas pesquisas, sua alegação infundada de que as eleições de 2022 
poderiam ser fraudadas só aumentou em fervor e frequência. Mas essas declarações
descontroladas geraram investigações que podem ameaçar sua própria elegibilidade
para concorrer à presidência.
Url :https://www.cnn.com/2021/08/06/americas/bolsonaro-brazil-elections-intl-
latam/index.html

Fonte: Congresso em Foco
Título: Desmatamento na Amazônia tem 2ª pior temporada em cinco anos
Descrição:   O desmatamento na Amazônia atingiu em junho de 2021 uma área de 
1.061,9 km², indicando o pior índice para o mês. Segundo dados divulgados pelo 
Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), nesta sexta (6), o desmatamento atingiu
uma área de 1.061,9 km². Ao todo, 8.712 km² foram devastados entre agosto de 
2020 e 30 de [ ]The post Desmatamento na Amazônia tem 2ª pior temporada em cinco
anos appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/meio-ambiente/desmatamento-na-amazonia-
tem-2a-pior-temporada-em-cinco-anos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 18:51:45
Título: Em novo ataque, Bolsonaro chama Barroso de “filho da puta”
Descrição: Em meio ao atrito com STF e TSE, presidente resolveu descer ainda 
mais o nível em passagem por Santa Catarina, assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-em-novo-ataque-bolsonaro-chama-
barroso-de-filho-da-puta/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Em manifesto, 27 subprocuradores-gerais defendem democracia e cobram 
ação de Augusto Aras
Descrição: Um grupo de 27 subprocuradores-gerais da República publicou nesta 
sexta-feira (6) uma manifestação em prol da democracia e em defesa da urna 
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eletrônica e do atual processo de votação. A manifestação é a mais contundente 
vinda da elite do Ministério Público em um momento de acentuação dos ataques de 
Jair Bolsonaro (sem partido) à Justiça [ ]The post Em manifesto, 27 
subprocuradores-gerais defendem democracia e cobram ação de Augusto Aras 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/em-manifesto-27-
subprocuradores-gerais-defendem-democracia-e-cobram-acao-de-augusto-aras/

Fonte: CUT
Data: 2021-08-06
Título: 18 de agosto é dia de greve dos servidores e de mobilização da classe trabalhadora
Descrição: É o Dia Nacional de Luta de todos os trabalhadores e contra a PEC 32,
as privatizações e a inflação; e em defesa do auxílio emergencial de R$ 600, por
vacina já para todos e todas, e emprego
Url : https://www.cut.org.br/noticias/18-de-agosto-e-dia-de-greve-dos-
servidores-e-de-mobilizacao-da-classe-trabalhado-a975

Fonte: MST
Data: 2021-08-06
Título: Quais os impactos da pandemia na educação brasileira um ano e meio 
depois?
Descrição: Tricontinental e Expressão Popular realizam live de lançamento do 
novo dossiê do Instituto, que analisa os impactos da pandemia na educação 
brasileira
Url : https://mst.org.br/2021/08/06/quais-os-impactos-da-pandemia-na-educacao-
brasileira-um-ano-e-meio-depois/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-06 00:00:00
Título: Documento da CPI mostra ação de Bolsonaro e Braga Netto para esvaziar 
Saúde na gestão Mandetta
Descrição: Por ordem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o então 
ministro da Casa Civil e general Braga Netto enquadrou o Ministério da Saúde e 
ordenou que todas as declarações sobre a pandemia da Covid-19 fossem feitas 
dentro do Palácio Planalto.Leia mais (08/06/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/documento-da-cpi-mostra-acao-de-bolsonaro-e-braga-netto-para-
esvaziar-saude-na-gestao-mandetta.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-07 00:07:13
Título: Farra dos marechais: Contarato pede que Senado convoque ministro da 
Defesa
Descrição: O senador espera que Braga Netto explique título de marechal ao 
torturador Ustra e a generais do governo, conforme divulgou a Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/farra-dos-marechais-contarato-pede-que-
senado-convoque-ministro-da-defesa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 19:45:04
Título: EXCLUSIVO: Tortura Nunca Mais e vítimas de Ustra reagem à notícia da 
promoção a marechal
Descrição: Entidade ligada aos direitos humanos e sobreviventes das sessões de 
tortura praticadas pelo militar durante a Ditadura manifestaram indignação com a
revelação de que o falecido coronel está no posto máximo do Exército
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exclusivo-tortura-nunca-mais-e-vitimas-
de-ustra-reagem-a-noticia-da-promocao-a-marechal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 20:06:12
Título: Instituto Vladimir Herzog reage à farra dos marechais e pede impeachment
de Bolsonaro

https://mst.org.br/2021/08/06/quais-os-impactos-da-pandemia-na-educacao-brasileira-um-ano-e-meio-depois/
https://mst.org.br/2021/08/06/quais-os-impactos-da-pandemia-na-educacao-brasileira-um-ano-e-meio-depois/
https://www.cut.org.br/noticias/18-de-agosto-e-dia-de-greve-dos-servidores-e-de-mobilizacao-da-classe-trabalhado-a975
https://www.cut.org.br/noticias/18-de-agosto-e-dia-de-greve-dos-servidores-e-de-mobilizacao-da-classe-trabalhado-a975
https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/em-manifesto-27-subprocuradores-gerais-defendem-democracia-e-cobram-acao-de-augusto-aras/
https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/em-manifesto-27-subprocuradores-gerais-defendem-democracia-e-cobram-acao-de-augusto-aras/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/documento-da-cpi-mostra-acao-de-bolsonaro-e-braga-netto-para-esvaziar-saude-na-gestao-mandetta.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/documento-da-cpi-mostra-acao-de-bolsonaro-e-braga-netto-para-esvaziar-saude-na-gestao-mandetta.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/documento-da-cpi-mostra-acao-de-bolsonaro-e-braga-netto-para-esvaziar-saude-na-gestao-mandetta.shtml
https://revistaforum.com.br/brasil/exclusivo-tortura-nunca-mais-e-vitimas-de-ustra-reagem-a-noticia-da-promocao-a-marechal/
https://revistaforum.com.br/brasil/exclusivo-tortura-nunca-mais-e-vitimas-de-ustra-reagem-a-noticia-da-promocao-a-marechal/
https://revistaforum.com.br/brasil/farra-dos-marechais-contarato-pede-que-senado-convoque-ministro-da-defesa/
https://revistaforum.com.br/brasil/farra-dos-marechais-contarato-pede-que-senado-convoque-ministro-da-defesa/


Descrição: Matéria publicada com exclusividade pela Fórum revela que Carlos 
Alberto Brilhante Ustra foi promovido pelo governo Bolsonaro: “O mais sórdido e 
terrível torturador da ditadura militar”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/instituto-vladimir-herzog-reage-a-farra-
dos-marechais-e-pede-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 20:58:51
Título: Mourão e comitiva torraram, no mínimo, R$ 380 mil de dinheiro público na
viagem a Angola
Descrição: Os valores devem ser ainda maiores, já que os custos com uso de 
aviões da FAB foram omitidos em pedido via Lei de Acesso à Informação, vice-
presidente foi a Angola para interceder pela Igreja Universal no país africano
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mourao-e-comitiva-torraram-no-minimo-r-
380-mil-de-dinheiro-publico-na-viagem-a-angola/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 11:52:41
Título: Militar do RJ é preso suspeito de pilotar helicóptero que foi encontrado
com 300kg de cocaína
Descrição: A aeronave está em nome do policial civil Ronney José Barbosa 
Sampaio, que possui outras 5 registradas na Agência Nacional de Aviação Civil, 
caso é investigado como possível tráfico internacional de drogas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/helicoptero-pocone-cocaina-militar/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Vaticano: armas automáticas contra os princípios de humanidade e 
consciência
Descrição: Declaração da Missão permanente da Santa Sé na ONU: “As armas 
automáticas não correspondem aos princípios de humanidade e consciência”. 
Enquanto que os sistemas de armas autônomos possam ser considerados 'normais', 
no sentido estatístico do termo, permanecem proibidos pelos ditames da moral, 
dos valores espirituais, da experiência e das virtudes militares”
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-08/onu-vaticano-armas-
automaticas.html

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-06
Título: Quem ganha com a privatização dos Correios são banqueiros e 
especuladores, diz associação.
Descrição: A Adcap ( Associação dos Profissionais dos Correios) é autora de uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que acusa a 
operação de desrespeitar o Artigo 21 da Carta Magna: “Compete à União manter o 
serviço postal e o correio aéreo nacional”.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/quem-ganha-com-a-privatizacao-
dos-correios-sao-banqueiros-e-especuladores-diz-associacao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-06 19:54:57
Título: Objetivo da prisão de Galo é criminalizar movimentos sociais, apontam 
advogados e juristas 
Descrição: Investigado por fogo a estátua, ativista é alvo de métodos 
comparáveis aos da Lava Jato e da ditadura militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/06/objetivo-da-prisao-de-galo-e-
criminalizar-movimentos-sociais-apontam-advogados-e-juristas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-06 15:47:31
Título: Especialistas no Brasil veem com otimismo avanço da lei de cannabis 
medicinal na Argentina
Descrição: \A Argentina é um farol\, diz neurocientista pesquisador da cannabis,
que vê com otimismo os avanços no país vizinho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/06/especialistas-no-brasil-veem-
com-otimismo-avanco-da-lei-de-cannabis-medicinal-na-argentina
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-06 11:48:41
Título: Mesmo com reajuste prometido, “novo Bolsa Família” será insuficiente, 
entenda
Descrição: Promessa de aumento do valor médio do benefício é positiva, mas a 
abrangência deveria ser maior, alertam especialistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/06/mesmo-com-reajuste-prometido-
novo-bolsa-familia-sera-insuficiente-entenda
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-06 11:06:18
Título: Centrais sindicais pressionam Arthur Lira pela retirada da PEC 32 
durante audiência
Descrição: Reunião com o presidente da Câmara dos Deputados busca impedir a 
chamada \reforma Administrativa\, proposta pelo governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/06/centrais-sindicais-pressionam-
arthur-lira-pela-retirada-da-pec-32-durante-audiencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-06 09:25:58
Título: MG: Dia de Marielle Franco é aprovado em primeiro turno pela Câmara de 
Uberlândia
Descrição: Caso aprovada, data será instituída a partir de 2022 no calendário do
município
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/06/mg-dia-de-marielle-franco-e-
aprovado-em-primeiro-turno-pela-camara-de-uberlandia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-06 20:06:57
Título: Pachecão entra no aquecimento: ‘voto impresso não passa no Senado’
Descrição: Virtual primeiro na linha sucessória, caso a chapa Bolsonaro e Mourão
seja cassada pelo TSE, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
garantiu que o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/pachecao-entra-no-aquecimento-voto-
impresso-nao-passa-no-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-06 16:02:48
Título: Lula prevê vitória de Requião na polarização com Ratinho Junior no 
Paraná
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de três horas de 
conversa com o ex-governador e ex-senador Roberto Requião, na quinta-feira 
(05/08), disse à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/lula-preve-vitoria-de-requiao-na-
polarizacao-com-ratinho-junior-no-parana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-07 01:55:16
Título: Ato de Bolsonaro com Pazuello no RJ em maio custou ao menos R$ 232 mil 
aos cofres públicos
Descrição: Valor total dos recursos gastos para a realização do ato político é 
maior, mas não se pode estipular quanto pois FAB mantém os custos dos voos 
utilizados na ocasião sob sigilo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ato-de-bolsonaro-com-pazuello-no-rj-em-
maio-custou-ao-menos-r-232-mil-aos-cofres-publicos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-07 01:03:21
Título: Depois de xingar Barroso, Bolsonaro diz que está “pronto” para conversar
com Fux
Descrição: “Não tem briga entre eu e os Poderes\, disse o presidente horas 
depois de estimular briga entre os Poderes
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/depois-de-xingar-barroso-bolsonaro-
conversar-com-fux/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-07 00:11:07
Título: Freixo lidera corrida pelo governo do RJ, Mourão é o 2º
Descrição: Deputado federal deve receber apoio do PT e do ex-presidente Lula na 
corrida pelo Palácio Guanabara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-lidera-corrida-pelo-governo-do-
rj-mourao-e-o-2o/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 20:51:41
Título: Encontro de empregados da Caixa debate preservação do banco e um Brasil 
melhor
Descrição: Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae) participa de painel neste sábado (7) sobre plano de saúde do 
banco, ameaçado de perder sustentabilidade
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/encontro-de-empregados-da-caixa-
debate-preservacao-do-banco-e-um-brasil-melhor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 20:48:04
Título: Enquanto Lira manobra em favor do voto impresso, Pacheco sinaliza 
rejeição no Senado
Descrição: Lira anunciou que PEC de Bia Kicis vai ao plenário mesmo após derrota
em comissão, Pacheco é contra distritão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lira-manobra-voto-impresso-pacheco-
rejeicao-no-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 20:09:04
Título: Lula é a escolha preferida da maioria dos eleitores religiosos e 
Bolsonaro favorito dos evangélicos
Descrição: Enquanto Bolsonaro ganha apenas na ala evangélica, o ex-presidente se
destaca nas demais religiões
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-e-a-escolha-preferida-da-maioria-
dos-eleitores-religiosos-e-bolsonaro-favorito-dos-evangelicos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 18:24:39
Título: Distritão: retrocesso democrático – Por José Guimarães
Descrição: Os partidos políticos serão rechaçados e perderão a relevância, caso 
o distritão seja aprovado. Atualmente, apenas a Jordânia e o Afeganistão adotam 
esse modelo
Url :https://revistaforum.com.br/debates/distritao-retrocesso-democratico-por-
jose-guimaraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 17:56:53
Título: Prêmio à bajulação: Bolsonaro libera R$ 3,1 milhões para acervo da TV 
Record
Descrição: A “doação” aconteceu poucos dias depois que a Cinemateca Brasileira 
perdeu parte significativa do seu material, em um incêndio ocorrido graças à 
negligência do governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/premio-a-bajulacao-
bolsonaro-libera-r-31-milhoes-para-acervo-da-tv-record/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 17:55:04
Título: “Eu vou colocar esse indivíduo na cadeia”, diz ativista LGBT que está 
processando Sikêra Jr.
Descrição: Agripino Magalhães também afirmou que o apresentador do programa 
Alerta Geral comete crime ao associar a comunidade LGBT ao uso de drogas em uma 
concessão pública
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sikera-processo-lgbt-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 17:04:00
Título: Vagabundo: Bolsonaro infla agenda oficial com entrevistas, medalhas e 
bajuladores
Descrição: Com a agenda vaga - nesta sexta, o único compromisso oficial era 
receber uma medalha do Corpo de Bombeiros de Joinville -, Bolsonaro se ocupa em 
repetir à exaustão as bravatas sobre fraude eleitoral, Barroso, Lula e outros \
inimigos\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/plinioteodoro/vagabundo-bolsonaro-
infla-agenda-oficial-com-entrevistas-medalhas-e-bajuladores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 15:29:38
Título: Fernanda Montenegro oficializa candidatura à Academia Brasileira de 
Letras
Descrição: Atriz vai disputar a cadeira que pertenceu a Affonso Arinos, Gilberto
Gil anunciou um dia antes que também tem interesse em se tornar imortal
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/fernanda-montenegro-oficializa-
candidatura-a-academia-brasileira-de-letras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 15:22:47
Título: Entrevista exclusiva com o ator Paulo Betti
Descrição: No Papo-Cabeça da semana, Paulo Betti conta como é ser um ator 
politizado a vida toda. E sobe o descalabro da cultura no país. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/entrevista-exclusiva-com-o-ator-paulo-
betti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 14:51:11
Título: Se é crime inafiançável, por que é tão difícil punir o racismo com rigor
no Brasil?
Descrição: Doutor em Direito Constitucional por Harvard, Adilson Moreira explica
as diferenças entre os crimes de racismo e injúria racial. Ele diz que é preciso
promover mudança na legislação brasileira sobre o racismo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/racismo-crime-punicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 13:44:06
Título: Internautas cobram Bradesco depois de Gabriel Medina recusar vacina 
contra Covid-19
Descrição: Público pede a retirada do patrocínio do banco ao surfista brasileiro
por ignorar imunização
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/internautas-cobram-bradesco-
depois-de-gabriel-medina-recusar-vacina-contra-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 13:27:18
Título: Funcionários e alunos da Psiquiatria da USP pedem reagendamento de 
debate sobre saúde mental de Bolsonaro
Descrição: A reunião ‘Afastamento de um presidente por transtorno mental: 
questões éticas e forenses’, marcada para o dia 4, teria sido cancelada pelo 
departamento por pressões externas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psiquiatria-da-usp-debate-saude-
mental-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 13:16:55
Título: “Para qual guerra preparam-se as Forças Armadas?”, indaga Padilha sobre 
farra dos marechais
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Descrição: Uma centena de generais foram promovidos a Marechal, posição só 
concedida para heróis de guerra, após manobra do governo Bolsonaro. Entre os 
agraciados estão o coronel Ustra, Augusto Heleno e Eduardo Villas Bôas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/para-qual-guerra-preparam-
se-as-forcas-armadas-indaga-padilha-sobre-farra-dos-marechais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-06 11:43:39
Título: Quem sabe faz a hora – por Juca Ferreira
Descrição: A gravidade da crise entre Bolsonaro e o STF impõe uma manifestação 
dos segmentos democráticos da sociedade à essa ofensiva da extrema direita 
contra os tribunais
Url :https://revistaforum.com.br/rede/quem-sabe-faz-a-hora-por-juca-ferreira/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-06 11:00:45
Título: Como se defender contra os ataques do spyware Pegasus, da empresa 
israelense NSO
Descrição: Software de vigilância explora vulnerabilidades de celulares e foi 
usado contra ativistas, jornalistas e executivos.The post Como se defender 
contra os ataques do spyware Pegasus, da empresa israelense NSO appeared first 
on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/06/como-se-defender-pegasus-nso/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-06 00:00:00
Título: Silêncio de Aras sobre investidas de Bolsonaro é creditado a aprovação 
de seu nome no Senado
Descrição: A condescendência do procurador-geral da República, Augusto Aras, com
as investidas do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral é 
creditada ao fato de que ele precisa ser aprovado pelo Senado para permanecer no
cargo.Leia mais (08/06/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/silencio-de-aras-sobre-investidas-de-
bolsonaro-e-creditado-a-aprovacao-de-seu-nome-no-senado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-06 00:00:00
Título: Após endurecer fiscalização, chefe do Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses é exonerado
Descrição: O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) 
trocou, mais uma vez, o chefe do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O 
policial militar José Ribamar Vieira Rodrigues foi exonerado e deu lugar a outro
policial: o coronel reformado Flávio Antônio da Silva de Jesus.Leia mais 
(08/06/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/apos-endurecer-fiscalizacao-chefe-do-parque-
nacional-dos-lencois-maranhenses-e-exonerado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-06 00:00:00
Título: Alto-Comando do Exército concorda com reação de Fux e teme cópia de atos
golpistas dos EUA
Descrição: Mesmo sendo críticos da atuação de ministros do STF (Supremo Tribunal
Federal), integrantes do Alto-Comando do Exército manifestaram, em conversas 
reservadas, concordância com o gesto do presidente da corte, Luiz Fux, de 
interromper o diálogo com o presidente Jair Bolsonaro.Leia mais (08/06/2021 - 
10h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/alto-comando-do-exercito-concorda-com-reacao-de-fux-e-teme-
copia-de-atos-golpistas-dos-eua.shtml
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-06 16:54:02
Título: Programa do novo Bolsa Família é inconsistente e pode criar 
instabilidade nos lares, diz analista
Descrição: A Sputnik Brasil conversou com o diretor do Centro de Políticas 
Sociais da FGV sobre as perspectivas de aprovação da PEC dos Precatórios e a 
importância de programas de redistribuição de renda.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021080617868331-programa-do-novo-bolsa-
familia-e-inconsistente-e-pode-criar-instabilidade-nos-lares-diz-analista/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-06 20:34:04
Título: Para general Chagas, eventual golpe de Bolsonaro não teria o apoio de 
militares da ativa
Descrição: Em entrevista, o militar conta que ouviu de general do Alto Comando 
que golpe é “conversa de político” e que Exército não dá “apoio diferenciado” ao
atual presidente
Url :https://apublica.org/2021/08/para-general-chagas-eventual-golpe-de-
bolsonaro-nao-teria-o-apoio-de-militares-da-ativa/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-06 17:58:39
Título: Três gerações de sobreviventes à violência de gênero
Descrição: Aos 15 anos da lei Maria da Penha, avó, mãe e neta contam suas 
histórias, que se misturam com a evolução da legislação
Url :https://apublica.org/2021/08/tres-geracoes-de-sobreviventes-a-violencia-de-
genero/
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