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Fonte: Viomundo
Data: 2021-08-10
Título: Fumacê de Bolsonaro desmoraliza Brasil no mundo e Câmara enterra PEC do voto 
impresso
Descrição: O fumacê que o presidente Jair Bolsonaro promoveu nesta terça-feira, 
10, em Brasília, não deu resultado. Blindados e caminhões da Aeronáutica foram 
ao Palácio do Planalto entregar ao presidente e ao ministro da Defesa, Braga 
Netto, convites para assistir a uma operação conjunta dos fuzileiros navais com 
o Exército e a Aeronáutica. Durante o rápido desfile, alguns veículos espalharam
fumaça pela Esplanada dos Ministérios.
Foi o suficiente para que o Guardian, um dos principais jornais britânicos, 
fizesse referência a República das Bananas e o New York Times publicasse uma 
charge com a palavra “ditadura” em um tanque.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/fumace-de-bolsonaro-desmoraliza-
brasil-no-mundo-e-camara-enterra-pec.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 19:02:41
Título: Guardian ironiza desfile militar de Bolsonaro: “Estilo República de 
bananas”
Descrição: Reportagem do jornal britânico mostra como a \tanqueata\ de Bolsonaro
pegou mal internacionalmente
Url :https://revistaforum.com.br/midia/guardian-desfile-militar-de-bolsonaro-
republica-de-bananas/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-10
Título: Militares fazem do Brasil uma república de banana
Descrição: Por Emir Sader. Cena patética: quando o Congresso brasileiro se 
preparava para derrotar a proposta de Bolsonaro de mudar as urnas eletrônicas 
para votação no papel, 150 veículos militares, entre eles um tanque velho, 
atravessaram a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Saiu um soldado de um 
deles, que subiu a rampa do Palácio do Planalto e entregou a Bolsonaro, ladeado 
por seus ministros militares e alguns civis, um convite para participar de um 
exercício militar na Marinha.
Url : https://www.brasil247.com/blog/militares-fazem-do-brasil-uma-republica-de-
banana

Fonte: New York Times
Data: 2021-08-11 01:18:58
Título: Presidente do Brasil busca desacreditar o voto eletrônico
Descrição: Os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema de votação do 
Brasil à medida que sua posição nas pesquisas cai está atraindo comparações com 
as confusas eleições de 2020 nos Estados Unidos.
Url :https://www.nytimes.com/2021/08/10/world/americas/brazil-vote-
bolsonaro.html
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: 10 mentiras que Bolsonaro falou sobre as urnas para defender o voto 
impresso
Descrição: Para defender o voto impresso a todo custo, o presidente Jair 
Bolsonaro se atém a espalhar desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 135/19) que define a implementação das 
cédulas físicas nos pleitos, foi derrubada em sua comissão especial, mas, ainda 
assim, está sendo votada no plenário nesta terça-feira (10).
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes-2022/10-mentiras-que-bolsonaro-
falou-sobre-as-urnas-para-defender-o-voto-impresso/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 11:51:04
Título: Demonstração de fraqueza: esvaziado, desfile militar de Bolsonaro vira 
piada nas redes sociais 
Descrição: Ato coincide com análise do projeto sobre voto impresso na Câmara e 
foi encarado como \intimidação\ a deputados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/demonstracao-de-fraqueza-
esvaziado-desfile-militar-de-bolsonaro-vira-piada-nas-redes-sociais

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 19:43:09
Título: Blindados brasileiros estão no mesmo nível de nossos marechais
Descrição: Precisava disso? A intenção era intimidar, mas o desfile militar 
parecia uma coleção embolorada dos Comandos em Ação com tanques sem rodinha e só
aprofundou o vexame nosso de cada dia. Bolsonaro acabou e as FFAA também – Por 
Henrique Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/blindados-brasileiros-estao-mesmo-nivel-
nossos-marechais/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-11
Título: Oficiais da ativa estão descontentes com assédio de Bolsonaro às Forças 
Armadas
Descrição: Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira (10) uma exibição de forças com 
sua tanqueciata em frente à Praça dos Três Poderes em Brasília.  A ação 
despertou duras críticas não somente nos meios políticos e nos demais poderes da
República. Motivou também o descontentamento de alas das Forças Armadas.
Object 1

Militares da ativa e que são focados no seu papel institucional reclamam com 
interlocutores que se sentem “assediados” por Bolsonaro para participarem de 
atos e darem a impressão de que as Forças Armadas vão apoiá-lo no seu projeto 
político, informa a jornalista Míriam Leitão no Globo, ressaltando que esta foi 
inclusive uma das causas da saída do ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo do 
governo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/oficiais-da-ativa-estao-descontentes-com-
assedio-de-bolsonaro-as-forcas-armadas

Fonte: CUT
Data: 2021-08-10
Título: Militares não reduziram fila do INSS, como prometeu Bolsonaro
Descrição: As filas de trabalhadores e trabalhadoras aguardando que o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) analise seus requerimentos para começar a 
receber benefícios previdenciários, que acabou durante o governo Lula, com boa 
gestão e investimentos, além de contratação de servidores, voltou com tudo no 
governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL). Um ano e oito meses depois dos militares 
começarem a trabalhar, a fila do INSS foi reduzida em apenas 200 mil (de 1,6 
milhão para 1,4 milhão) de pessoas que ainda aguardam análise e liberação de 
aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios a que têm direito.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/militares-nao-reduziram-fila-do-inss-como-
prometeu-bolsonaro-0670

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 21:16:06
Título: Senado aprova texto-base de PL que revoga Lei de Segurança Nacional 
Descrição: PL cria crimes contra o Estado democrático e substitui norma da 
década de 1980 que vinha sendo usada por Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/senado-aprova-texto-base-de-pl-
que-revoga-lei-de-seguranca-nacional

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 17:40:58
Título: Atuação de Helcio Almeida reforça acesso apadrinhado de “picaretas” ao 
Ministério da Saúde
Descrição: Coronel foi o responsável, ao lado do reverendo Amilton, por levar 
Luiz Paulo Dominguetti a uma reunião com Elcio Franco
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/atuacao-de-helcio-almeida-
reforca-acesso-apadrinhado-de-picaretas-ao-ministerio-da-saude
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 07:44:43
Título: Militares \verificados\ pelo Twitter somam 5 milhões de seguidores e 
espalham fake news
Descrição: Levantamento exclusivo mostra que oficiais das Forças Armadas têm 
atuação política nas redes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/militares-verificados-pelo-
twitter-somam-5-milhoes-de-seguidores-e-espalham-fake-news

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 22:39:12
Título: Lira faz reunião a portas fechadas com parlamentares para angariar apoio
ao voto impresso, denuncia deputada
Descrição: \Qual será a estratégia de convencimento que Lira está usando, o 
homem que controla um orçamento secreto bilionário?\, questionou Erika Kokay 
(PT-DF)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lira-faz-reuniao-a-portas-fechadas-
com-parlamentares-para-angariar-apoio-ao-voto-impresso-denuncia-deputada/

Fonte: Congresso em Foco
Título: TCU notifica SECOM sobre desvio de R$52 milhões que seriam destinados ao
combate da Covid-19
Descrição: O Tribunal de Contas da União solicitou à Secretaria Especial de 
Comunicação Social do Ministério das Comunicações (Secom) documentos sobre a 
utilização em propagandas de promoção do governo de R$52 milhões que seriam 
destinados para o combate à Covid.  O pedido ocorre após representação feita 
pela oposição, por iniciativa do deputado federal Elias Vaz (PSB-GO)A área 
[ ]The post TCU notifica SECOM sobre desvio de R$52 milhões que seriam 
destinados ao combate da Covid-19 appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/tcu-notifica-secom-sobre-
desvio-de-r52-milhoes-que-seriam-destinados-ao-combate-da-covid-19/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 22:21:07
Título: Lava Jato: 2ª Turma do STF declara Bretas incompetente para julgar 
Fecomércio
Descrição: A decisão considerou nulas as ações do juiz Marcelo Bretas, que 
determinou buscas e apreensões em 75 endereços ligados a advogados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lava-jato-2a-turma-do-stf-declara-
bretas-incompetente-para-julgar-fecomercio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 13:00:59
Título: Inflação explode: IPCA avança 0,96% em julho, maior alta no mês desde 
2002
Descrição: No acumulado do ano, inflação chega a 4,76%. Nos últimos 12 meses, 
preços subiram 8,99%, segundo dados divulgados pelo IBGE
Url :https://revistaforum.com.br/politica/inflacao-explode-ipca-avanca-096-em-
julho-maior-alta-no-mes-desde-2002/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 18:54:13
Título: Juiz manda soltar envolvidos em fogo a estátua e afirma que prisões são 
desnecessárias 
Descrição: Na mesma decisão, o TJ-SP transformou os investigados em réus por 
incêndio, associação criminosa e corrupção de menores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/juiz-manda-soltar-envolvidos-em-
fogo-a-estatua-e-afirma-que-prisoes-sao-desnecessarias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 17:24:39
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Título:  Projeto de lei em MG que proíbe marcas com nomes ligados à escravidão é
aprovado em comissão
Descrição: Comissão de Constituição de Justiça aprovou o PL 2.129/20, que agora 
segue para Comissão de Direitos Humanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/projeto-de-lei-em-mg-que-proibe-
marcas-com-nomes-ligados-a-escravidao-e-aprovado-em-comissao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 13:38:35
Título: Assassinato de jovem kaingang encontrada nua gera revolta e medo em 
território indígena no RS
Descrição: Em vídeo, amiga da vítima relata insegurança em terras protegidas e 
cobra políticas públicas, inquérito está sob sigilo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/assassinato-de-jovem-kaingang-
encontrada-nua-gera-revolta-e-medo-em-territorio-indigena-no-rs

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 13:11:29
Título: Tradicional produtor, Brasil importa 4 milhões de toneladas de milho no 
ano e bate recorde
Descrição: Inação do governo federal desarruma economia e gera insegurança 
alimentar, grão exportado é comprado de volta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/tradicional-produtor-brasil-
importa-4-milhoes-de-toneladas-de-milho-no-ano-e-bate-recorde

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 08:49:46
Título: Após fumacê, Bolsonaro prepara parada com militares da reserva no Dia do
Soldado
Descrição: Caravana de ônibus para ato de reservistas em frente ao quartel-
general do Exército está sendo organizado por Waldir Ferraz, ex-assessor e 
espécie de faz-tudo de Bolsonaro, que organizou motociatas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/apos-fumace-bolsonaro-
prepara-parada-com-militares-da-reserva-no-dia-do-soldado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 01:55:41
Título: Zambelli não aceita derrota e fala em outra PEC pelo voto impresso
Descrição: Proposta de Bia Kicis foi rejeitada na Câmara dos Deputados nesta 
terça-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/zambelli-derrota-outra-pec-voto-
impresso/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 18:44:53
Título: Trabalhadores paralisam atividades e protestam em cidades gaúchas em 
defesa da Corsan pública
Descrição: Manifestação contra a venda da empresa tenta alertar a sociedade para
os riscos que a população corre com a venda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/trabalhadores-paralisam-
atividades-e-protestam-em-cidades-gauchas-em-defesa-da-corsan-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 16:24:07
Título: UFRJ envia pedido à Anvisa para iniciar testes clínicos de vacina contra
a covid-19
Descrição: A previsão é de que os ensaios com humanos voluntários comecem ainda 
em 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/ufrj-envia-pedido-a-anvisa-para-
iniciar-testes-clinicos-de-vacina-contra-a-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 15:39:00
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Título: Quase desabando, sede de Memorial que conta história das Ligas 
Camponesas no NE é restaurada 
Descrição: Casa da década de 1940 passou por última reforma em 2012, quando foi 
tomabada como patrimônio histórico da Paraíba
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/quase-desabando-sede-de-
memorial-que-conta-historia-das-ligas-camponesas-no-ne-e-restaurada

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 21:22:43
Título: Elitismo: Ministro da Educação diz que “universidade deveria ser para 
poucos”
Descrição: Milton Ribeiro também criticou professores que não querem aulas 
presenciais sem as duas doses da vacina contra Covid: “Se pudesse, eu teria 
mandado abrir todas as escolas”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/elitismo-ministro-da-
educacao-diz-que-universidade-deveria-ser-para-poucos/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 15:37:22
Título: Governo do Distrito Federal descumpre ordem judicial em ação contra 
pessoas em situação de rua
Descrição: DFLegal usou aparato militar para apreender ilegalmente bens 
pessoais, ação foi realizada no Setor Comercial Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/governo-do-distrito-federal-
descumpre-ordem-judicial-em-acao-contra-pessoas-em-situacao-de-rua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 10:09:18
Título: O que esperar do novo Bolsa Família de Bolsonaro?
Descrição: Governo apresentou proposta ao Congresso Nacional sem confirmar 
valores e sem explicar de onde virão os recursos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/o-que-esperar-do-novo-bolsa-
familia-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-10 09:56:18
Título: \Distritão vai aprofundar problemas da democracia brasileira\, apontam 
autores de estudo
Descrição: Pesquisadores lançaram publicação com análise da proposta, conclusão 
é de que minorias e partidos saem enfraquecidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/10/distritao-vai-aprofundar-
problemas-da-democracia-brasileira-apontam-autores-de-estudo
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-10 22:16:14
Título: Governador de Nova York renuncia após denúncias de assédio sexual
Descrição: O governador Andrew Cuomo, de Nova York, comunicou nesta terça-feira 
(10/08) sua disposição de renúncia para daqui a 14 dias. O anúncio foi feito 
depois 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/governador-de-nova-york-renuncia-
apos-denuncias-de-assedio-sexual/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-10 17:49:42
Título: Lula, o fiscal do povão, segundo as redes sociais
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ao mercado e ficou
chocado com o aumento de itens básicos de alimentação e insumo de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/lula-o-fiscal-do-povao-segundo-as-
redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 01:37:30
Título: A história se repete: a pedalada de Jair
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Descrição: Na coluna de hoje, relembrando o desfile da Mocidade Alegre em 1991, 
Tuta do Uirapuru vai das tentativas de conter a inflação nos anos 80 e 90, até a
mais nova pedalada federal
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/historia-se-repete-pedalada-de-jair/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 01:20:59
Título: Preso por fraude, Steve Bannon diz que “Lula é o esquerdista mais 
perigoso do mundo”
Descrição: Guru da extrema direita dos EUA, responsável pelos delírios 
ideológicos do ex-presidente norte-americano e da família Bolsonaro, chamou o 
rebento 03 do líder brasileiro de “terceiro filho de Trump nos trópicos”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bannon-lula-esquerdista-mais-perigoso-
mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 00:09:37
Título: Câmara aprova MP que extingue direitos e precariza condições de trabalho
Descrição: A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) denuncia que medida “ataca 
direitos dos jovens, cria ‘trabalhadores de segunda categoria’ e legaliza a 
contratação sem vínculo trabalhista, sem FGTS, sem 13º e sem férias”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/camara-aprova-mp-que-extingue-
direitos-e-precariza-condicoes-de-trabalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 23:29:02
Título: Bolsonaristas fazem ameaças de morte a deputados contrários ao voto 
impresso, PSOL aciona PF
Descrição: \E aí, bandida? Com medinho dos tanques? Sua hora vai chegar\, diz 
uma das mensagens enviadas por bolsonarista a parlamentar
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonaristas-fazem-ameacas-de-
morte-a-deputados-contrarios-ao-voto-impresso-psol-aciona-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 20:19:46
Título: José Serra tira licença de 4 meses para tratar doença de Parkinson
Descrição: Serra tem 79 anos e descobriu a enfermidade após exames neurológicos,
José Anibal (PSDB-SP) assumirá sua cadeira no Senado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/jose-serra-tira-licenca-de-4-meses-para-
tratar-doenca-de-parkinson/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 20:17:42
Título: Morre Wagner Gomes, secretário-geral da CTB
Descrição: Dirigente sindical da Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do 
Brasil (CTB) foi o primeiro presidente da organização. Ele tinha 64 anos e 
sofreu um ataque cardíaco fulminante
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/morre-wagner-gomes-secretario-geral-
da-ctb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 19:36:26
Título: Alessandro Vieira enquadra Marcos Rogério: “A CPI não tolera sabujismo”
Descrição: Durante depoimento do coronel Helcio Bruno de Almeida, o senador 
bolsonarista tentou defender o governo e o Ministério da Saúde das 
irregularidades na compra de vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/alessandro-vieira-enquadra-marcos-
rogerio-a-cpi-nao-tolera-sabujismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 19:04:26
Título: Bolsonaro envergonha as Forças Armadas (e o Brasil) diante do mundo
Descrição: Desfile de sucata militar na Esplanada promovido por Bolsonaro para 
intimidar o Congresso repercute no mundo. Enquanto isso, mais um militar 
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investigado por corrupção se enrola na CPI. Com Cynara Menezes e Lucas Rocha. 
Convidados: Carol Proner e Ivan Valente.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-envergonha-as-forcas-armadas-
e-o-brasil-diante-do-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 18:31:13
Título: Anitta dá aula a Bolsonaro sobre relações internacionais e dispara: 
“Energúmeno”
Descrição: A cantora destacou a repercussão internacional negativa do desfile 
militar do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/anitta-bolsonaro-relacoes-
internacionais-energumeno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 18:15:50
Título: Para inaugurar ponte no AM, Bolsonaro gastou quase o triplo usado na 
construção
Descrição: O governo federal desembolsou R$ 711.795,63 para custear a viagem e o
valor utilizado na realização da obra foi R$ 255.174,38
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/para-inaugurar-ponte-no-am-
bolsonaro-gastou-quase-o-triplo-usado-na-construcao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 17:56:20
Título: Flávio Dino responde fake news de Flávio Bolsonaro: “Só entende de 
rachadinhas”
Descrição: O senador acusou o governo do Maranhão de se apropriar de obra que 
seria de realização do governo federal
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-dino-bolsonaro-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 16:56:24
Título: Beco sem Saída – Por Juca Ferreira
Descrição: O Brasil amanheceu tenso, perplexo e sem saber direito se está diante
de um ensaio de golpe ou um simples blefe de intimidação do Congresso
Url :https://revistaforum.com.br/rede/beco-sem-saida-por-juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 16:45:34
Título: Coronel Helcio nega jantar com Dominghetti é desmentido por foto e 
zomba: “Era almoço”, assista
Descrição: Após elencar seu currículo como militar, o coronel da reserva Helcio 
Bruno, presidente da ONG Instituto Força Brasil, zombou de senadores ao 
responder ao relator, Renan Calheiros. Veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/coronel-helcio-nega-jantar-com-
dominghetti-e-desmentido-por-foto-e-zomba-era-almoco-assista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 16:30:55
Título: Helcio Bruno confirma reunião com braço direito de Pazuello
Descrição: Além disso, o coronel afirmou, em seu discurso de introdução, que não
tem relação com Cristiano Carvalho e Luiz Dominguetti, ambos representantes da 
Davati
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/coronel-helcio-davati-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-10 15:56:22
Título: Celso Amorim sobre desfile militar de Bolsonaro: “Só pode ser visto como
ameaça”
Descrição: Para ele, “é inconveniente. Tanque na rua não é coisa boa. Só no sete
de setembro e mesmo assim tem gente que reclama”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/celso-amorim-sobre-desfile-militar-de-
bolsonaro-so-pode-ser-visto-como-ameaca/
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-11 05:30:57
Título: Nos bastidores, Casa Branca trava batalha com Facebook contra 
desinformação sobre vacinas de Covid-19
Descrição: WASHINGTON — Em meados de julho, um comentário do presidente 
americano, Joe Biden, colocou o Facebook no centro da discussão pública sobre o 
aumento de casos de Covid-19 no país. O líder democrata disse que as redes 
sociais estavam “matando pessoas” ao permitir que desinformações sobre vacinas 
fossem publicadas em suas plataformas. Foi o ápice de uma série de reuniões cada
vez mais combativas entre a Casa Branca e o titã do Vale do Silício.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/nos-bastidores-casa-branca-trava-batalha-
com-facebook-contra-desinformacao-sobre-vacinas-de-covid-19-25149799
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-11 07:03:19
Título: Mudança do clima acelera criação de deserto do tamanho da Inglaterra no 
Nordeste
Descrição: Destruição da Caatinga e mudanças climáticas fizeram com que 13% do 
Semiárido brasileiro se desertificasse, nessas áreas, não há qualquer atividade 
biológica e recuperação do solo é praticamente impossível.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58154146
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-10 19:13:27
Título: Como derrota do voto impresso pode enfraquecer governo, mas fortalecer 
Bolsonaro
Descrição: Mesmo após rejeição por comissão e com forte oposição da maioria dos 
partidos, PEC foi colocada em votação. Plenário da Câmara decidiu rejeitar e 
arquivar a proposta.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58154116

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-11 01:09:55
Título: Voto impresso é rejeitado na Câmara e enfraquece pauta bolsonarista 
Descrição: Deputados sepultam a proposta de emenda constitucional apresentada 
pela colega Bia Kicis, que obteve  229 dos 308 votos necessários. Tema pode 
voltar no Senado, diz aliado do presidente. “Na Câmara, o assunto está encerrado
este ano”, diz Lira
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-11/voto-impresso-e-rejeitado-na-
camara-e-enfraquece-tese-da-pauta-bolsonarista.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-10 20:43:05
Título: Maria Hermínia Tavares: “Bolsonaro produz um som estridente cada vez 
mais alto, mas sem efeito ” 
Descrição: Cientista política diz que instituições até agora têm conseguido 
frear o golpismo do presidente, mas alerta: “há sempre risco de ruptura, pois 
temos um presidente que gostaria de destruir a democracia”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-10/maria-herminia-tavares-
bolsonaro-produz-um-som-estridente-cada-vez-mais-alto-mas-sem-efeito.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-10 00:00:00
Título: Omissão de Aras gera discussão sobre redução de superpoderes de PGR
Descrição: A inação de Augusto Aras em relação às ameaças golpistas do 
presidente Jair Bolsonaro despertou o debate nos bastidores do STF (Supremo 
Tribunal Federal), do Ministério Público Federal e do Congresso Nacional sobre 
maneiras de esvaziar os superpoderes do procurador-geral da República.Leia mais 
(08/10/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/omissao-de-aras-gera-discussao-sobre-reducao-de-superpoderes-
de-pgr.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-10 00:00:00
Título: Lula diz que Bolsonaro não tem força para dar golpe militar
Descrição: O ex-presidente Lula tem afirmado a interlocutores em conversas 
reservadas que Jair Bolsonaro não tem força para promover, de fato, um golpe 
militar que não apenas vingue como se sustente no tempo.Leia mais (08/10/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/lula-diz-que-bolsonaro-nao-tem-forca-para-
dar-golpe-militar.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-11 01:01:00
Título: Câmara rejeita proposta que tornava obrigatório o voto impresso
Descrição: Texto não obteve o mínimo de 308 votos favoráveis e será arquivado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/792343-camara-rejeita-proposta-que-
tornava-obrigatorio-o-voto-impresso/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-11 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 11 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (11), marcada pela rejeição do voto impresso no 
plenário da Câmara, pela aprovação do maior projeto de infraestrutura pelo 
Senado dos EUA e pela visita do presidente afegão a uma cidade cercada por 
talibãs.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021081117884127-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-11-de-agosto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-11 05:27:21
Título: Pyongyang adverte para 'crise de segurança' em meio a escalada de 
tensões com EUA e Coreia do Sul
Descrição: Coreia do Norte afirma que Seul pagará um preço alto por escolher a 
aliança com Washington em vez da paz entre as duas Coreias.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021081117883905-pyongyang-adverte-
para-crise-de-seguranca-em-meio-a-escalada-de-tensoes-com-eua-e-coreia-do-sul/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-10 14:27:41
Título: Tanques em Brasília: Bolsonaro tenta 'mostrar força' em 'momento de 
maior fraqueza', diz professor 
Descrição: O Palácio do Planalto recebeu a incomum visita de veículos militares 
no mesmo dia de votação da PEC do voto impresso. A Sputnik conversou com um 
especialista para entender qual mensagem Bolsonaro pretende com tal ato.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021081017882613-tanques-em-brasilia-
bolsonaro-tenta-mostrar-forca-em-momento-de-maior-fraqueza-diz-professor-/
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