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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-10
Título: Ordem golpista para colocar tanques na rua e intimidar Congresso e STF 
partiu de Bolsonaro
Descrição: Jair Bolsonaro cometeu novo crime de responsabilidade, ao obrigar a 
Marinha a colocar tanques na rua para intimidar o Congresso Nacional. A decisão 
foi tomada após a derrota do voto impresso numa votação da Câmara dos Deputados.
"A ordem para a Marinha desviar seus tanques e lançadores de mísseis para um 
desfile no centro da capital da República, esta terça-feira, 10, horas antes da 
votação do voto impresso, partiu do Palácio do Planalto e do Ministério da 
Defesa – e, ao contrário da versão oficial, foi dada na sexta-feira passada. Foi
uma ordem política, com relação de causa e efeito com a iminência da derrota do 
presidente Jair Bolsonaro no plenário da Câmara", informa a jornalista Eliane 
Cantanhêde, no Estado de S. Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/ordem-golpista-para-colocar-
tanques-na-rua-e-intimidar-congresso-e-stf-partiu-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 20:05:50
Título: Artigo | Desfile Militar e a sombra sobre Bolsonaro
Descrição: 150 carros de combate, tanques, blindados, aeronaves e lançadores de 
mísseis e foguetes farão passeio na Esplanada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/artigo-desfile-militar-e-a-
sombra-sobre-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 21:39:26
Título: Contra tanques e intimidação de Bolsonaro, oposição prepara ato na rampa
do Congresso Nacional
Descrição: PT ainda entrará com requerimento de informações para que o ministro 
da Defesa explique a manobra militar planejada para acontecer em Brasília 
durante a votação da PEC do voto impresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/contra-tanques-e-intimidacao-de-
bolsonaro-oposicao-prepara-ato-na-rampa-do-congresso-nacional/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-10 01:30:58
Título: Bolsonaro receber tanques em Brasília é ameaça de golpe e terá efeito 
desastroso, dizem ex-ministros da Defesa
Descrição: Veículos blindados, incluindo tanques de guerra e lança-mísseis, vão 
desfilar pela Esplanada dos Ministérios e parar em frente ao Palácio do Planalto
para \entregar convite\ ao presidente nesta terça, mesmo dia em que a Câmara 
vota a PEC do voto impresso.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58153012

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-09
Título: TSE apresenta notícia-crime contra Bolsonaro por vazar inquérito 
sigiloso.
Descrição: Na semana passada, Bolsonaro divulgou em suas redes sociais a íntegra
de um inquérito que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 e 
que, segundo o tribunal, não apresentou qualquer risco às eleições. O inquérito 
ainda não foi concluído pela Polícia Federal. Os servidores públicos têm 
obrigação de proteger informações sigilosas.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-apresenta-noticia-crime-
contra-bolsonaro-por-vazar-inquerito-sigiloso/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 11:07:11
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Título: Dom Odilo Scherer diz que debate sobre fraude nas urnas “oculta outras 
intenções”
Descrição: Para arcebispo metropolitano de São Paulo, signatário de manifesto em
defesa do processo eleitoral, aceno de Bolsonaro a \atitudes autoritárias\ é 
preocupante
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dom-odilo-scherer-diz-que-debate-
sobre-fraude-nas-urnas-oculta-outras-intencoes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 19:52:02
Título: Governo Bolsonaro não apresenta provas de “fraude eleitoral” ao STF
Descrição: AGU disse ainda que Rede Sustentabilidade tenta censurar o presidente
com ação que pede multa a cada vez que Bolsonaro falar em \fraude\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-nao-apresenta-
provas-de-fraude-eleitoral-ao-stf/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 18:49:29
Título: Brasil pode ser \grande vilão\ da diplomacia do clima, afirma 
pesquisador da USP
Descrição: Relatório do IPCC aponta a necessidade de ações de imediatas para 
tentar controlar a emergência climática
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/brasil-pode-ser-grande-vilao-da-
diplomacia-do-clima-afirma-pesquisador-da-usp

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-09 14:23:20
Título: Relatório do IPCC comprova: o aquecimento global já está aqui
Descrição: Mudanças climáticas estão mais rápidas, generalizadas e se 
intensificando, já não resta dúvida de que influência humana é fator 
determinante, o que aumenta pressão sobre COP-26
Url :https://apublica.org/2021/08/relatorio-do-ipcc-comprova-o-aquecimento-
global-ja-esta-aqui/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 13:36:49
Título: Associação indígena denuncia Bolsonaro por genocídio no Tribunal Penal 
Internacional de Haia 
Descrição: Relatório protocolado no Dia Internacional dos Povos Indígenas aponta
série de violações aos direitos humanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/associacao-indigena-denuncia-
bolsonaro-por-genocidio-no-tribunal-penal-internacional-de-haia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 18:47:57
Título: Talude de água da Itaminas se rompe em Sarzedo (MG), não há notícias de 
feridos
Descrição: Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (9), desde 2019 
moradores convivem com risco de rompimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/talude-de-agua-da-itaminas-se-
rompe-em-sarzedo-mg-nao-ha-noticias-de-feridos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 18:33:04
Título: Desfile de tanques militares \demonstra fraqueza de Bolsonaro\, afirmam 
deputados
Descrição: Parlamentares se dividem entre minimizar relevância do ato e acusar 
presidente de tentar \intimidar Congresso Nacional\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/desfile-de-tanques-militares-
demonstra-fraqueza-de-bolsonaro-afirmam-deputados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 17:17:20
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Título: Apesar de ser grupo prioritário, somente 24% da comunidade quilombola 
foi totalmente vacinada
Descrição: Levantamento independente aponta falhas e racismo institucional na 
campanha de imunização nacional contra covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/apesar-de-ser-grupo-prioritario-
somente-24-da-comunidade-quilombola-foi-totalmente-vacinada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 16:08:36
Título: Seguranças do Assaí acusam homem negro de roubo e o obrigam a se despir 
na frente dos clientes
Descrição: Polícia registrou o caso, que aconteceu em Limeira, interior de São 
Paulo, como constrangimento e não injúria racial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/segurancas-do-assai-acusam-
homem-negro-de-roubo-e-o-obrigam-a-se-despir-na-frente-dos-clientes

Fonte: CUT
Data: 2021-08-09
Título: Ao invés de emprego, ministro do Trabalho de Bolsonaro quer criar 15 milhões de 
MEIs
Descrição: Onyx Lorenzoni quer que brasileiros virem microempreenderedores 
individuais, sem direitos a férias, 13º, FGTS, seguro-desemprego e paguem sua 
própria aposentadoria
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ao-inves-de-emprego-ministro-do-trabalho-
de-bolsonaro-quer-criar-15-milhoes-de-m-5d4b

Fonte: MST
Data: 2021-08-09
Título: Quilombo Terra Livre finca bandeira do MST na terra!
Descrição: Nesta lua nova, sob a benção do Orixá Tempo, num dia de boas chuvas 
para nosso plantio, o coletivo que organiza o Quilombo Terra Livre migra para a 
terra que será uma nova comunidade em luta. Desde janeiro deste ano, temos 
convocado militantes dispersos pelo país e gente que precisa de casa, de terra 
para viver e trabalhar, para vir forjar uma nova comunidade rebelde. Recebemos 
ao longo destes meses gente de regiões distintas do país, com trajetórias de 
sofrimento, de luta por uma sociedade justa e amor incondicional pela terra. Foi
assim que formamos a pré-comunidade do Quilombo Terra Livre que foram morar por 
meses no assentamento autônomo Claudomiro Dias em Jitaúna (BA).
Url : https://mst.org.br/2021/08/09/quilombo-terra-livre-finca-bandeira-do-mst-
na-terra/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro gastou R$711 mil para inaugurar ponte de R$255 mil
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro gastou R$711 mil, entre diárias suas e de
sua equipe, telefonia e passagens terrestres, para inaugurar uma ponte que 
custou R$255 mil, em uma rodovia não pavimentada em São Gabriel da Cachoeira 
extremo noroeste do estado do Amazonas. Um documento fornecido pela Casa Civil 
da Presidência da República via Lei de [ ]The post Bolsonaro gastou R$711 mil 
para inaugurar ponte de R$255 mil appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/bolsonaro-gastou-711-mil-para-
ponte-de-257-mil/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 15:52:34
Título: No Rio, monumentos são iluminados de roxo em campanha contra o 
feminicídio
Descrição: Em 2020, o número de mortes de mulheres aumentou até 400% no país, 
segundo dados da Agência Senado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/no-rio-monumentos-sao-
iluminados-de-roxo-em-campanha-contra-o-feminicidio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 14:51:43
Título: Artigo | Cidadania continental, resposta ao Neofascismo

https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/bolsonaro-gastou-711-mil-para-ponte-de-257-mil/
https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/bolsonaro-gastou-711-mil-para-ponte-de-257-mil/
https://mst.org.br/2021/08/09/quilombo-terra-livre-finca-bandeira-do-mst-na-terra/
https://mst.org.br/2021/08/09/quilombo-terra-livre-finca-bandeira-do-mst-na-terra/
https://www.cut.org.br/noticias/ao-inves-de-emprego-ministro-do-trabalho-de-bolsonaro-quer-criar-15-milhoes-de-m-5d4b
https://www.cut.org.br/noticias/ao-inves-de-emprego-ministro-do-trabalho-de-bolsonaro-quer-criar-15-milhoes-de-m-5d4b
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/no-rio-monumentos-sao-iluminados-de-roxo-em-campanha-contra-o-feminicidio
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/no-rio-monumentos-sao-iluminados-de-roxo-em-campanha-contra-o-feminicidio
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/segurancas-do-assai-acusam-homem-negro-de-roubo-e-o-obrigam-a-se-despir-na-frente-dos-clientes
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/segurancas-do-assai-acusam-homem-negro-de-roubo-e-o-obrigam-a-se-despir-na-frente-dos-clientes
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/apesar-de-ser-grupo-prioritario-somente-24-da-comunidade-quilombola-foi-totalmente-vacinada
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/apesar-de-ser-grupo-prioritario-somente-24-da-comunidade-quilombola-foi-totalmente-vacinada


Descrição: Dentre as diversas opressões exercidas sobre o continente, movimentos
suscitam plataforma de uma cidadania universal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/artigo-cidadania-continental-
resposta-ao-neofascismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 19:29:27
Título: Motorista de Uber se apresenta à polícia, assume que participou de fogo 
em estátua e vai preso
Descrição: Sem antecedentes criminais e colaborando com a investigação, ativista
comenta sua prisão: \Essa é a Justiça brasileira\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/motorista-de-aplicativo-se-
apresenta-a-policia-e-assume-envolvimento-em-fogo-a-borba-gato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 12:01:38
Título: Mil dias da expulsão dos cubanos: desmonte do Mais Médicos fez do Brasil
alvo fácil na pandemia
Descrição: País caribenho deixou o programa em novembro de 2018, após 
declarações \ameaçadoras\ do recém-eleito Jair Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/mil-dias-da-expulsao-dos-
cubanos-desmonte-do-mais-medicos-fez-do-brasil-alvo-facil-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 11:39:59
Título: Famílias do assentamento Conquista da Liberdade vivem da reforma agrária
e da agroecologia
Descrição: Seu Bílio conta como foi a trajetória da ocupação de terra em 
Piratini (RS) sustentado pela agricultura familiar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/familias-do-assentamento-
conquista-da-liberdade-vivem-da-reforma-agraria-e-da-agroecologia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-09 11:21:35
Título: Cassação da deputada Flordelis deve ser votada nesta semana na Câmara 
dos Deputados
Descrição: A parlamentar é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o
pastor Anderson do Carmo, em 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/09/cassacao-da-deputada-flordelis-
deve-ser-votada-nesta-semana-na-camara-dos-deputados
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-10 00:58:49
Título: Toffoli, do STF, lava as mãos sobre desfile de blindados com Bolsonaro
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, 
literalmente lavou as mãos ao declinar da competência para julgar ação de 
partidos contra desfile ou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/volver-bolsonaro-avalia-recuo-do-
desfile-de-blindados-em-dia-de-apreciacao-do-voto-impresso-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-09 22:52:09
Título: Bolsonaro se complica novamente no TSE, veja a íntegra da notícia-crime 
contra o presidente da República
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) danou-se de vez com uma 
nova notícia crime de ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contra o 
mandatário, encaminhada 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-se-complica-novamente-no-
tse-veja-a-integra-da-noticia-crime-contra-o-presidente-da-republica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-09 22:16:39
Título: Ricardo Barros, na CPI da Pandemia, tentará sair da frigideira na 
quinta-feira
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Descrição: O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), 
tentará sair da frigideira na próxima quinta-feira (12/08) quando ele vai depor 
na CPI da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/ricardo-barros-na-cpi-da-pandemia-
tentara-sair-da-frigideira-na-quinta-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-09 20:57:13
Título: A votação sobre o voto impresso será no ‘painel eletrônico’ da Câmara, 
já reclama Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é um sujeito que não sabe 
mesmo perder. Não tem flyer player, joga com deslealdade. Senão, vejamos. A 
Câmara 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/a-votacao-sobre-o-voto-impresso-
sera-no-painel-eletronico-da-camara-ja-reclama-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-09 15:44:34
Título: Governo anuncia fim do auxílio emergencial em outubro
Descrição: Embora a propaganda seja pomposa acerca do novo Bolsa Família, o 
Auxílio Brasil, o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) irá tirar 
ajuda de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/governo-anuncia-fim-do-auxilio-
emergencial-em-outubro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 08:48:02
Título: Bolsonaro deu ordem para desfile militar após Lira anunciar voto 
impresso no plenário
Descrição: Bolsonaro ironizou nas redes o que foi classificado como \trágica 
coincidência\ por Lira e convidou presidentes do judiciário e legislativo para o
ato, assinando como \chefe supremo das Forças Armadas\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-deu-ordem-para-
desfile-militar-apos-lira-anunciar-voto-impresso-no-plenario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 01:34:02
Título: Comissão da Câmara aprova distritão e fim do segundo turno presidencial
Descrição: \Vai ser a perpetuação do centrão\, protestou Ivan Valente (PSOL), 
projeto ainda será levado ao plenário da Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/comissao-aprova-distritao-e-fim-do-
segundo-turno-presidencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 01:06:18
Título: Provocação: Bolsonaro convida Fux para desfile militar e assina como 
“chefe supremo das Forças Armadas”
Descrição: Presidente do STF já recusou o convite, oposição vê na manobra 
militar uma tentativa de intimidação de Bolsonaro, já que ocorre no mesmo dia em
que a Câmara analisa o voto impresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/provocacao-bolsonaro-convida-fux-para-
desfile-militar-e-assina-como-chefe-supremo-das-forcas-armadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 22:17:38
Título: Letícia Sabatella bomba nas redes como imperatriz em meio a crise na 
República
Descrição: Novela da Globo tem sido criticada pela visão romantizada do período 
imperial
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/leticia-sabatella-bomba-nas-
redes-como-imperatriz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 21:36:35
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Título: TSE apresenta nova notícia-crime contra Bolsonaro no STF
Descrição: Medida é mais um pedido para que se investigue o presidente da 
República por cometimento de ato criminoso. Ele divulgou nas redes sociais 
inquérito da PF que está sob sigilo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-apresenta-nova-noticia-crime-
contra-bolsonaro-no-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 21:29:05
Título: Documentos de compra da Covaxin são postos sob sigilo pelo Ministério da
Saúde
Descrição: A negociação de compra dos imunizantes, investigada pela CPI do 
Genocídio, envolvia a quantia de R$ 1,6 bilhão, valor que chegou a ser reservado
pelo governo de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/documentos-de-compra-da-covaxin-
sao-postos-sob-sigilo-pelo-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 20:54:07
Título: Exército vai condecorar Aras e Bia Kicis com Medalha do Pacificador
Descrição: No início do mês, Jair Bolsonaro homenageou ministros, outros 
integrantes do governo e a até a própria esposa, Michelle Bolsonaro, com a 
medalha Mérito Oswaldo Cruz
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exercito-vai-condecorar-aras-e-bia-
kicis-com-medalha-do-pacificador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 20:12:13
Título: Transfobia: Casal é tratado de forma hostil por médica de Aracaju, veja 
vídeos
Descrição: “Na cabeça de vocês é uma coisa, na nossa cabeça é outra”, disse a 
profissional que atenderia paciente que se declara homem trans e está gestante. 
Hospital Universitário da capital sergipana foi obrigado a se pronunciar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/transfobia-casal-tratado-hostil-medica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 18:15:47
Título: Polícia italiana intercepta carta com balas de revólver enviada ao Papa 
Francisco
Descrição: O envelope tinha munições de 9 mm, além de uma mensagem referente aos
escândalos financeiros do Vaticano
Url :https://revistaforum.com.br/global/policia-italiana-intercepta-carta-com-
balas-de-revolver-enviada-ao-papa-francisco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 17:38:46
Título: Eduardo Bolsonaro visita Trump e o convida para vir ao Brasil: 
“Reputação ilibada”
Descrição: Em tom bajulador, o filho do presidente brasileiro postou: “Estou do 
lado de homens que defendem a família, a propriedade privada, a legítima defesa 
pelas armas de fogo, a liberdade religiosa, enfim, as liberdades naturais”
Url :https://revistaforum.com.br/global/eduardo-bolsonaro-visita-trump-e-o-
convida-para-vir-ao-brasil-reputacao-ilibada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 16:46:21
Título: Voto impresso deve ser derrotado por ampla maioria na Câmara, aponta 
deputada
Descrição: Em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que a medida deve 
ser derrotada e culpou o ministro do STF Luís Barroso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/voto-impresso-bolsonaro-barroso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 16:38:11
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Título: Vídeo: Padre Júlio Lancellotti agradece envios de pix após ataques de 
Janaína Paschoal
Descrição: \Sejamos irmãos de todos. Não neguemos nem o pão, nem o coração para 
ninguém\, disse padre Júlio Lancellotti que viu arrecadação subir ao menos 10% 
após ataques de Janaína Paschoal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-padre-julio-lancellotti-agradece-
envios-de-pix-apos-ataques-de-janaina-paschoal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 15:10:33
Título: Samantha Schmütz: Governo Bolsonaro persegue os artistas
Descrição: A artista também afirmou que sempre soube que o governo federal \
teria resistência com as minorias como negros, indígenas, LGBTQIA+, que seria 
desastroso\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/samantha-schmutz-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 14:03:12
Título: Lira diz que Bolsonaro garantiu que vai respeitar se voto impresso não 
passar no plenário
Descrição: \Bolsonaro me garantiu que respeitaria o resultado do Plenário. Eu 
confio na palavra do presidente da República ao presidente da Câmara\, disse 
Lira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lira-diz-que-bolsonaro-garantiu-que-
vai-respeitar-se-voto-impresso-nao-passar-no-plenario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 12:51:16
Título: A Olimpíada e o Brasil possível – por Juca Ferreira
Descrição: Tive uma boa sensação diante da participação brasileira. Senti, pelo 
espírito geral dos atletas e equipes que nos representavam, de que já estamos 
saindo da bad trip que o Brasil está vivendo
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-olimpiada-e-o-brasil-possivel-por-juca-
ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-09 11:19:34
Título: Roger Moreira defende vacinação contra a Covid e é atacado por seus 
amigos bolsonaristas
Descrição: O vocalista da banda Ultraje a Rigor continua no campo da extrema 
direita, mas tem defendido as vacinas e afirmado que elas são responsáveis pela 
queda de mortos na pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/roger-moreira-vacina/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-09 17:17:44
Título: Forças Armadas tomaram conta de super aparato de inteligência de 
Bolsonaro
Descrição: Decreto empoderou militares no combate ao ‘crime organizado’ – sem 
especificar exatamente o que é isso.  The post Forças Armadas tomaram conta de 
super aparato de inteligência de Bolsonaro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/09/forcas-armadas-tomaram-conta-de-super-
aparato-de-inteligencia-de-bolsonaro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-10 05:00:51
Título: Voto impresso: A batalha na Câmara e no Judiciário
Descrição: Nesta terça-feira, o plenário da Câmara dos Deputados deve votar o 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que recria o voto impresso no Brasil, a 
mesma que foi derrotada na semana passada pela comissão especial pelo placar de 
22 a 11 votos. Segundo levantamento feito pelo GLOBO, 15 dos 24 partidos 
representados na Câmara têm posição declaradamente contrária à proposta. 
Somados, os parlamentares dessas legendas somam 330 dos 512 votos. 
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Url :https://oglobo.globo.com/podcast/voto-impresso-batalha-na-camara-no-
judiciario-1-25148585
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-10 01:47:33
Título: Bolsonaro atropela com tanques de guerra a derrubada do voto impresso na
Câmara 
Descrição: Partidos tentam impedir desfile militar na Praça dos Três Poderes, 
enquanto Marinha diz que evento já estava planejado. Segundo presidente da 
Câmara, votação pode ser adiada caso os deputados desejem
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-10/bolsonaro-atropela-com-tanques-
de-guerra-a-derrubada-do-voto-impresso-na-camara.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-09 21:01:28
Título: Há 60 anos, Congresso aceitou renúncia e abortou golpe de Jânio Quadros
Descrição: Documentos do Arquivo do Senado mostram que parlamentares se 
recompuseram após terremoto provocado pela renúncia e, enxergando as intenções 
do então presidente, agiram para abortar o plano golpista
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-09/ha-60-anos-congresso-aceitou-
renuncia-e-abortou-golpe-de-janio-quadros.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-09 00:00:00
Título: PEC do voto impresso traz risco à democracia e DEM é contra, diz ACM 
Neto
Descrição: O presidente do DEM, ACM Neto, diz que a bancada do partido na Câmara
será orientada a votar contra a PEC do voto impresso, que deve ir a plenário 
nesta terça-feira (10). O partido tem 27 deputados federais.Leia mais 
(08/09/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/pec-do-voto-impresso-traz-risco-a-democracia-e-dem-
e-contra-diz-acm-neto.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-09 00:00:00
Título: Ministro da Justiça levou peritos da PF a Bolsonaro em busca frustrada 
por provas contra urnas eletrônicas
Descrição: O ministro da Justiça, Anderson Torres, tentou envolver peritos da 
Polícia Federal na tentativa frustrada de Jair Bolsonaro de achar provas contra 
as urnas eletrônicas.Leia mais (08/09/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/ministro-da-justica-levou-peritos-da-pf-a-bolsonaro-
em-busca-frustrada-por-provas-contra-urnas-eletronicas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-09 00:00:00
Título: Lira diz que Bolsonaro queimará pontes se não recuar após derrota do 
voto impresso
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), passou o 
fim de semana conversando com parlamentares de oposição ao voto impresso e com 
autoridades do Judiciário para pedir um voto de confiança em sua capacidade de 
fazer acordo com Jair Bolsonaro.Leia mais (08/09/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/lira-diz-que-bolsonaro-queimara-pontes-se-
nao-recuar-apos-derrota-do-voto-impresso.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-09 00:00:00
Título: Líderes partidários fazem moção de solidariedade a Conrado Hübner Mendes
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Descrição: O líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon (PSB-RJ), o líder da 
minoria na Casa, Marcelo Freixo (PSB-RJ), e as lideranças partidárias de PT, 
PSB, PDT, PSOL, PC do B e Rede assinaram uma moção de solidariedade ao professor
da USP e colunista da Folha Conrado Hübner Mendes, alvo de ofensivas do 
procurador-geral da República, Augusto Aras, e do ministro Supremo Kassio Nunes 
Marques.Leia mais (08/09/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/lideres-partidarios-fazem-mocao-de-
solidariedade-a-conrado-hubner-mendes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-09 00:00:00
Título: Câmara enfrenta pressão sobre voto impresso, e Bolsonaro exalta 
militares após discurso de derrota
Descrição: Com a expectativa de análise da proposta que estabelece o voto 
impresso no país nesta terça-feira (10), aliados de Jair Bolsonaro ampliaram a 
pressão sobre deputados para tentar reverter o jogo e aprovar o texto, mas o 
próprio presidente já apresentava um discurso derrota em relação ao tema.Leia 
mais (08/09/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/camara-enfrenta-pressao-sobre-voto-impresso-e-bolsonaro-
exalta-militares-apos-discurso-de-derrota.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-09 00:00:00
Título: Denúncia contra Ciro Nogueira inclui testemunha enviada a programa de 
proteção
Descrição: Pivô de uma das denúncias criminais em tramitação contra o ministro-
chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), um ex-assessor parlamentar que 
relatou ter transportado dinheiro vivo para o político e outras pessoas foi 
incluído em um programa de proteção de testemunhas do governo federal.Leia mais 
(08/09/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/denuncia-contra-ciro-nogueira-inclui-testemunha-enviada-a-
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-09 00:00:00
Título: Deputado diz que vai votar contra a PEC do voto impresso devido a 
ameaças de bolsonaristas
Descrição: O deputado Nereu Crispim (PSL-RS) disse ao Painel que votará contra a
PEC do voto impresso após ser ameaçado por bolsonaristas nas redes sociais e por
mensagens de WhatsApp.Leia mais (08/09/2021 - 23h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/deputado-diz-que-vai-votar-contra-a-pec-do-voto-
impresso-devido-a-ameacas-de-bolsonaristas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-09 00:00:00
Título: Desfile de blindados é sinal de fraqueza e efeito internacional será 
desastroso, diz Jungmann
Descrição: Na avaliação do ex-ministro da Defesa e da Segurança Raul Jungmann, a
realização nesta terça-feira (10) de um desfile de blindados em frente ao 
Palácio do Planalto, em Brasília, é um teatro promovido por Jair Bolsonaro na 
tentativa de demonstrar força, revelando na verdade a sua fraqueza.Leia mais 
(08/09/2021 - 16h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/desfile-de-blindados-e-sinal-de-fraqueza-e-efeito-
internacional-sera-desastroso-diz-jungmann.shtml
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-10 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 10 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (10), marcada pela advertência da irmã de Kim Jong-
un, qualificando o exercício EUA-Coreia do Sul de \ensaio de guerra nuclear\, 
pela reunião da Troika estendida em Doha e pelas acusações de abuso sexual 
contra um filho da rainha britânica.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021081017880689-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-10-de-agosto/
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