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Fonte: Viomundo
Data: 2021-08-11
Título: Vitamedic lucrou R$ 466 milhões com ivermectina, mas considera estudo clínico de 
R$ 10 milhões “muito caro”, diz diretor; acompanhe
Descrição: A Vitamedic ganhou R$ 466 milhões com a venda de ivermectina desde o 
início da pandemia de covid, informou hoje na CPI da Pandemia a senadora 
Eliziane Gama. Porém, o diretor da empresa Jailton Batista, que está depondo, 
disse que a empresa considerou “muito caro” pagar um estudo clínico de R$ 10 
milhões para atestar a eficácia do remédio. A Vitamedic gastou R$ 17 mil reais 
em publicidade em “canais de fake news”, disse a senadora — além de pagar cachê 
a um pesquisador para fazer um estudo sobre o remédio, usado originalmente para 
combater parasitas. Jair Bolsonaro foi o principal incentivador do uso da 
ivermectina. A empresa teve um salto de faturamento de R$ 15 milhões para quase 
meio bilhão de reais.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/vitamedic-ganhou.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 22:04:19
Título: Movimento negro ocupa mercado em que cliente foi acusado de furto e 
obrigado a tirar a roupa
Descrição: \Será que nós, negros, não podemos entrar em um supermercado?\, disse
uma das ativistas, do alto de um caixa da unidade da rede Assaí onde ocorreu a 
humilhação, assista
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/movimento-negro-ocupa-mercado-em-
que-cliente-foi-acusado-de-furto-e-obrigado-a-tirar-a-roupa/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-12
Título: Bolsonaro pode ser indiciado pela CPI por homicídio qualificado, diz 
Randolfe
Descrição: Senador afirmou que Bolsonaro poderá ser enquadrado por homicídio 
qualificado e por “causar epidemia, mediante a propagação de germes 
patogênicos”, conforme previsto no Código Penal
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/bolsonaro-pode-ser-indiciado-pela-cpi-
por-homicidio-qualificado-diz-randolfe

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-11 00:00:00
Título: CPI decide sugerir indiciamento de Bolsonaro por charlatanismo e 
curandeirismo
Descrição: A CPI da Covid-19 decidiu nesta quarta (11) que vai sugerir o 
indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de curandeirismo, 
charlatanismo, de epidemia e de publicidade enganosa, entre outros.Leia mais 
(08/11/2021 - 13h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/cpi-decide-sugerir-indiciamento-de-bolsonaro-
por-charlatanismo.shtml

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-11
Título: Líder do governo destinou emendas para favorecer negócio próprio, diz 
Procuradoria.
Descrição: O Ministério Público Federal no Paraná move uma ação por crime de 
improbidade contra o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo 
de Jair Bolsonaro na Câmara. A ação analisa a prática de tráfico de influência 
em órgãos municipais e estaduais e a destinação de verba pública de emendas 
parlamentares para favorecer empreendimento imobiliário em que Barros teria 
comissão de 1% dos lotes.
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Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/lider-do-governo-destinou-
emendas-para-favorecer-negocio-proprio-diz-procuradoria/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Câmara derruba distritão e aprova volta das coligações
Descrição: Após acordo entre partidos, deputados aprovam reforma eleitoral sem o
sistema majoritário, mas dão aval a alianças partidárias, classificadas pela 
oposição de \mal menor\. Texto vai para 2º turno e depois para o Senado.
Url :https://www.dw.com/pt-br/câmara-derruba-distritão-e-aprova-volta-das-
coligações/a-58837396?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: CUT
Data: 2021-08-11
Título: “Trabalho sem direitos tem nome: escravidão, essa é a MP 1045”, diz 
Sérgio Nobre
Descrição: Presidente da CUT critica medida por resgatar carteira verde amarela, 
precarizar o trabalho e retirar direitos, o que só aprofundará a crise do desemprego, e 
convoca à pressão do Parlamento e ao dia 18
Url : https://www.cut.org.br/noticias/trabalho-sem-direitos-tem-nome-escravidao-
essa-e-a-mp-1045-diz-sergio-nobre-5fcf

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-08-12 09:59:00
Título: PAPA TRABALHO - O papa pede para denunciar a exploração no trabalho
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/el-papa-insta-a-denunciar-la-
explotacion-en-trabajo/20000011-4606647?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Vatican News 
Título: Brasil. Bispos denunciam violação dos direitos humanos contra povos 
indígenas
Descrição: \ A violência e a violação dos direitos dos povos indígenas são 
sistemáticas \: esta é a denúncia de monsenhor Roque Paloschi, bispo de Porto 
Velho e presidente do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), no Brasil, por 
ocasião do Dia Internacional da Povos Indígenas, comemorado em 9 de agosto.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-08/brasil-pueblos-
indigenas-obispos-derechos-humanos-violados.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-11 13:54:38
Título: Paes suspende vacinação no Rio e reclama de Ministério da Saúde
Descrição: Prefeito reclamou que governo federal tem doses estocadas e alertou 
para alta de casos da variante Delta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/11/paes-suspende-vacinacao-no-rio-
e-reclama-de-ministerio-da-saude
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-11 20:44:48
Título: Flordelis é cassada pela Câmara por 437 votos a 7, doze abstenções
Descrição: O Plenário da Câmara dos Deputados cassou o mandato da deputada 
Flordelis (PSD-RJ), por 437 votos a 7, 12 abstenções, embora ela tenha jurado 
inocência 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/flordelis-e-cassada-pela-camara-
por-437-votos-a-7-doze-abstencoes/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brincando com blindados
Descrição: Desfile militar em Brasília é mais um truque barato de Bolsonaro. 
Mais uma vez, ele joga com o medo de seus adversários. Porém já vemos os 
primeiros sinais de que essa ameaça de violência não surte mais o mesmo efeito.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brincando-com-blindados/a-58831524?maca=bra-rss-
br-all-1030-rdf

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
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Data: 2021-08-11 12:09:07
Título: Ameaças à democracia respingam na economia brasileira e retraem decisões
de investimento
Descrição: Economistas alertam que a crise política, estimulada pelo presidente 
Bolsonaro sugerindo atropelar a Constituição, turva o futuro para projetos de 
longo prazo de quem pretende investir no Brasil
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-08-11/ameacas-a-democracia-
respingam-na-economia-brasileira-e-retraem-decisoes-de-investimento.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 23:01:23
Título: Bolsonaro pagou R$ 4,3 milhões para apresentadores, sertanejos e 
influencers fazerem propaganda
Descrição: Falar bem do governo tem custado muito caro. Pagamentos foram feitos 
a aliados e emissoras amigas, pela Secom, e constam nas notas fiscais entregues 
pelo órgão à CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-pagou-43-milhoes-
apresentadores-sertanejos-influencers/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-11 20:47:29
Título: Estudantes protestam em frente ao MEC contra cortes na educação 
Descrição: No Dia do Estudante, manifestantes criticam políticas educacionais do
governo de Jair Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/11/estudantes-protestam-na-porta-
do-mec-contra-cortes-na-educacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-11 19:37:57
Título: \A tarefa histórica da minha geração é derrotar Bolsonaro\ diz vice-
presidenta da UNE
Descrição: Ao Brasil de Fato, Julia Aguiar avalia que o alinhamento das forças 
políticas dentro da entidade estudantil é histórico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/11/a-tarefa-historica-da-minha-
geracao-e-derrotar-bolsonaro-diz-vice-presidenta-da-une

Fonte: MST
Data: 2021-08-11
Título: 12ª Jornada Nacional da Juventude Sem Terra: entrevista com Jailma Lopes
Descrição: Com o lema “A Juventude quer viver, derrubar o presidente e ver o 
povo no poder!”, Sem Terra traz ações em territórios de luta
Url : https://mst.org.br/2021/08/11/12a-jornada-nacional-da-juventude-sem-terra-
entrevista-com-jailma-lopes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-11 15:56:23
Título: Torturador uruguaio condenado à prisão perpétua se refugia em Livramento
(RS)
Descrição: Matinal Jornalismo mostra que o processo corre na Itália porque 
várias das vítimas dos torturadores tinham cidadania lá
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/11/torturador-uruguaio-condenado-a-
prisao-perpetua-se-refugia-em-livramento-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-11 16:05:47
Título: TikTok destrona Facebook e torna-se o aplicativo mais baixado do mundo
Descrição: Pesquisador da UFABC afirma que episódio demonstra a China como \
potência tecnológica\ em disputa com os EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/11/tiktok-destrona-facebook-e-
torna-se-o-aplicativo-mais-baixado-do-mundo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-11 11:56:10
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Título: Projeto de lei apresentado pelo PT pretende proibir o trigo transgênico 
no Brasil
Descrição: Texto propõe \evitar sermos cobaias\, sobre tecnologia ainda em 
estado de avaliação pela CTNBio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/11/projeto-de-lei-apresentado-pelo-
pt-pretende-proibir-o-trigo-transgenico-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-11 10:00:29
Título: Brasil com fome: pandemia e desmonte do Estado agravam drama dos 
trabalhadores
Descrição: Com desemprego e preços dos alimentos nas alturas, necessidades da 
população são cada vez mais básicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/11/brasil-com-fome-pandemia-e-
desmonte-do-estado-agravam-drama-dos-trabalhadores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-11 08:40:14
Título: Artigo | Campanha da legalidade: episódio de luta para defender a 
Constituição e a democracia
Descrição: A história desse episódio começou no dia 25 de agosto, quando Jânio 
Quadros surpreendeu e renunciou à Presidência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/11/artigo-campanha-da-legalidade-
episodio-de-luta-para-defender-a-constituicao-e-a-democracia
 
Fonte: UOL
Data: 2021-08-11
Título: SP: Corregedoria acha maconha, cocaína e crack no batalhão mais letal da
PM 
Descrição: Em um armário "sem identificação" do batalhão, segundo o registro da 
ocorrência, os animais localizaram maconha, cocaína, crack, armamentos e 
munições. De maconha, a Corregedoria afirma ter encontrado 307 pacotes, 50 potes
de acrílico e um saco da droga com 1,252 kg. De cocaína, segundo a polícia, 
havia no armário 814 pinos, 34 pacotes e 14 sacos com 8,6 kg do entorpecente; já
de crack os PMs dizem ter flagrado 1.202 pedras, que pesavam 400 gramas.
Url : https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/08/11/baep-
santos-corredoria-encontra-maconha-crack-cocaina.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-11 07:47:17
Título: Criador do Fome Zero diz que governo é negligente no combate à fome: \
Falta vontade política\
Descrição: Mesmo em meio à crise pandêmica, há instrumentos para garantir comida
no prato do brasileiros, avalia José Graziano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/11/criador-do-fome-zero-diz-que-
governo-e-negligente-no-combate-a-fome-falta-vontade-politica
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-11 14:40:37
Título: Veja quem são os 300 deputados que votaram contra os trabalhadores 
enquanto você se distraia com os tanques de Bolsonaro
Descrição: Sorria, você foi enganado pela Câmara dos Deputados. Enquanto sua 
atenção se voltava para o voto impresso e o fumacê dos tanques blindados de 
Bolsonaro, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/veja-quem-sao-os-300-deputados-que-
votaram-contra-os-trabalhadores-enquanto-voce-se-distraia-com-os-tanques-de-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 09:19:24
Título: Ricardo Barros leva Centrão à CPI + os R$ 43 milhões para bajular 
Bolsonaro
Descrição: Líder do governo na Câmara, o ex-ministro da Saúde de Michel Temer, 
Ricardo Barros (PP-PR), lava o esquema do Centrão à CPI do Genocídio nesta 
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quinta-feira (12). E mais: a lista de artistas, jornalistas e influenciadores 
que receberam mais de 4,3 milhões para falar bem de Bolsonaro. Participe do 
Fórum Café. Apresentação: Plínio Teodoro
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ricardo-barros-leva-centrao-a-cpi-os-r-
43-milhoes-para-bajular-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 09:00:04
Título: Adriano da Nóbrega reuniu milicianos após assassinato de Marielle
Descrição: De acordo com duas testemunhas, o miliciano, morto em fevereiro de 
2020, queria saber se algum aliado estava envolvido no crime. Júlia Lotufo disse
que o marido pediu \explicações\ aos milicianos sobre o assassinato de Marielle
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/adriano-da-nobrega-reuniu-milicianos-
apos-assassinato-de-marielle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 08:38:23
Título: Litro da gasolina sobe R$ 0,09 nas refinarias da Petrobras
Descrição: Só neste ano a gasolina acumula uma alta de 51%. Desde janeiro, a 
Petrobras já aumentou o preço nove vezes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/litro-da-gasolina-sobe-r-009-nas-
refinarias-da-petrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 01:39:20
Título: Acordo derrota distritão na Câmara, coligações voltam
Descrição: Partidos acordaram mudanças no texto da relatora, segundo turno para 
Presidência, governos estaduais e prefeituras também está mantido
Url :https://revistaforum.com.br/politica/acordo-derrota-distritao-camara-
coligacoes-voltam/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 01:38:55
Título: Senado aprova quebra de patente de vacinas e insumos na pandemia
Descrição: \O Brasil dá um enorme passo na produção de imunizantes\, celebrou 
Paulo Paim (PT-RS), autor do PL que agora vai para sanção presidencial
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/senado-aprova-quebra-de-patente-de-
vacinas-e-insumos-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 00:00:55
Título: VÍDEO: Craque Neto detona Janaína Paschoal, elogia padre Júlio e zomba 
de desfile militar
Descrição: Em menos de 2 minutos, apresentador e ídolo do Corinthians falou 
sobre temas nacionais e sobrou até para o ministro da Educação, assista
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/video-craque-neto-detona-
janaina-paschoal-elogia-padre-julio-e-zomba-de-desfile-militar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 23:53:12
Título: Lula inicia domingo visita ao Nordeste para debater o país
Descrição: O ex-presidente tem encontro marcado com lideranças políticas e 
sociais de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-inicia-domingo-visita-ao-
nordeste-para-debater-o-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 23:02:31
Título: Morre ator Paulo José aos 84 anos
Descrição: Importante nome da classe artística brasileira, ele estava internado 
há 20 dias para tratar uma pneumonia e convivia com a doença de Parkinson desde 
1993
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-ator-paulo-jose-aos-84-anos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 22:45:57
Título: 15 anos da Lei Maria da Penha: avanços e retrocessos
Descrição: [Retransmissão] O Pauta Brasil debate avanços e retrocessos após 15 
anos da Lei Maria da Penha, com Eleonora Menicucci, Maria Aparecida Gonçalves, 
Isadora Brandão e Anne Karolyne. A mediação é de Vivian Farias, vice-presidenta 
da Fundação Perseu Abramo. Conheça as debatedoras: Eleonora Menicucci, socióloga
e ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres Maria Aparecida [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/15-anos-da-lei-maria-da-penha-avancos-e-
retrocessos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 20:41:37
Título: Centrais sindicais explicam quais são os “jabutis” na MP que precariza o
trabalho
Descrição: Segundo lideranças dos trabalhadores, os trechos da MP 1045/2021 que 
alteram as relações de emprego e dispositivos já existentes na legislação do 
setor nada têm a ver com o texto original. Confira as mudanças
Url :https://revistaforum.com.br/politica/centrais-sindicais-explicam-jabutis-
mp-precariza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 19:47:41
Título: TCU desconfia de desvio do FNS para custear hospitais das Forças Armadas
Descrição: Dinheiro teria saído do Fundo Nacional de Saúde para Ministério da 
Defesa bancar unidades militares hospitalares. Só que elas se mantiveram 
fechadas à população em geral durante a pandemia, com leitos vazios
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tcu-desvio-fns-hospitais-forcas-
armadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 18:40:05
Título: CPI indiciará Bolsonaro por charlatanismo e curandeirismo por indicar 
cloroquina
Descrição: Para senadores, depoimento de diretor de farmacêutica comprova que 
Bolsonaro atuou para indicar medicamentos ineficazes contra a Covid-19. Mourão 
critica desfile militar na Esplanada: Se fosse por pressão ao Congresso seria 
ridículo. Com Cynara Menezes e Lucas Rocha. Convidados: Carlos Veras e Gabriel 
Eduardo (Biel) #RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo da Revista Fórum!Assine
aqui: https://revistaforum.com.br/apoieDOE [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/cpi-indiciara-bolsonaro-por-
charlatanismo-e-curandeirismo-por-indicar-cloroquina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 18:37:22
Título: Eleições: Lula lidera com ampla vantagem pesquisa na Bahia
Descrição: Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta ex-presidente com 
47,1% das intenções de voto contra 23,7% de Bolsonaro, 62,7% da população baiana
desaprovam o governo federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-lula-lidera-com-ampla-
vantagem-pesquisa-na-bahia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 18:33:26
Título: Relatório da CPI vai sugerir indenização às vítimas da pandemia, diz 
Renan
Descrição: Parlamentares destacaram que o suposto \tratamento precoce\ levou 
milhares de pessoas à morte
Url :https://revistaforum.com.br/politica/relatorio-cpi-indenizacao-vitimas-da-
pandemia-diz-renan/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 17:27:42
Título: Feminista negra atacada por nazistas teme por integridade física
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Descrição: Apesar disso, Carol Inácio relatou à Fórum que está recebendo 
bastante apoio de amigos e familiares e que não vai mudar seus posicionamentos 
políticos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/carol-inacio-nazistas-colatina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 15:23:10
Título: Felipe Neto está com covid
Descrição: O blogueiro afirmou que faz exames semanais para checagem e nesta 
quarta-feira veio o positivo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/felipe-neto-esta-com-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 14:04:06
Título: Mourão diz que voto impresso é “caso encerrado”
Descrição: O vice-presidente disse também que não foi convidado para o desfile. 
Para ele, o evento não teve o objetivo de pressionar o Congresso: seria 
“extremamente ridículo”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-diz-que-voto-impresso-e-caso-
encerrado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 13:36:23
Título: Cadê as Forças Armadas para proteger o Brasil da insanidade de 
Bolsonaro?
Descrição: Ah, já sei: estão do lado do insano que nos governa, em vez de estar 
do lado do país que juraram defender
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cade-as-forcas-armadas-para-proteger-
o-brasil-da-insanidade-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-11 10:59:30
Título: Custo da Operação Formosa pagaria ao menos 10 mil bolsas-família no 
valor de R$ 600
Descrição: Última estimativa de gastos, divulgada em 2013, calcula em R$ 5 
milhões o exercício militar de um dia que a Marinha realiza em cidade goiana a 
mais de mil quilômetros de distância do mar. Nesse ano, Exército e da 
Aeronáutica participam da operação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/custo-da-operacao-formosa-pagaria-ao-
menos-10-mil-bolsas-familia-no-valor-de-r-600/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-12 04:30:56
Título: Avanço da variante Delta no Brasil já supera o dos meses iniciais da 
Gama
Descrição: SÃO PAULO — O início da disseminação da variante Delta do coronavírus
está sendo mais rápido do que foi o da variante Gama (a cepa P.1, identificada 
inicialmente em Manaus) nos primeiros meses de contágio. Enquanto a Gama dobrou 
sua participação do segundo para o terceiro mês de presença (de 11,5% para 23,6%
dos casos entre janeiro e dezembro), a Delta multiplicou sua cota por nove em 
período similar (de 2,3% para 21,5% entre junho e julho), segundo dados da Rede 
Genômica Fiocruz.
Url :https://oglobo.globo.com/saude/avanco-da-variante-delta-no-brasil-ja-
supera-dos-meses-iniciais-da-gama-1-25151928
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-12 08:14:15
Título: ‘Parte da elite se afastou de Bolsonaro e não vai embarcar em aventura’,
diz herdeira do Itaú
Descrição: Para Maria Alice Setubal, questionamento das eleições foi ponto de 
virada para empresariado brasileiro, que não tem tradição de se manifestar 
politicamente.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58184808
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-12 07:46:38
Título: Por que Miami é um 'caldeirão' de conspirações contra governos da 
América Latina
Descrição: Uma empresa de Miami é apontada como parte do complô que assassinou o
presidente do Haiti. Essa não é a primeira vez que a cidade americana é 
envolvida em tramas para a derrubada de governos no continente.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58174735
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-11 16:45:45
Título: Patrimônio cultural brasileiro vive sob “roleta russa”
Descrição: Incêndio na Cinemateca coloca em evidência os efeitos do desprezo do 
Governo pela arte, três anos depois da destruição do Museu Nacional. Reduzido às
cinzas em 2015, Museu da Língua Portuguesa acaba de reabrir em São Paulo
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-08-11/patrimonio-cultural-
brasileiro-vive-sob-roleta-russa.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-11 00:00:00
Título: Bolsonaro, o colecionador de derrotas
Descrição: Como um rojão molhado que dá chabu, o patético desfile de fumarentos 
blindados por Brasília, com o qual o presidente imaginava intimidar o Congresso,
durou dez minutos, não assustou ninguém e exumou no exterior a imagem do Brasil 
como república bananeira.Leia mais (08/11/2021 - 17h31)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2021/08/colecionador-de-derrotas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-11 00:00:00
Título: Líder de Bolsonaro, Barros destinou emendas para favorecer negócio 
próprio, acusa Procuradoria
Descrição: O Ministério Público Federal no Paraná move ação de improbidade 
contra o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Bolsonaro na 
Câmara, na qual ele é acusado de ter praticado tráfico de influência ilegal em 
órgãos municipais e estaduais e ter destinado verba pública de emendas 
parlamentares para favorecer empreendimento imobiliário em que ele teria 
comissão de 1% dos lotes.Leia mais (08/11/2021 - 13h26)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/lider-de-bolsonaro-barros-destinou-emendas-para-favorecer-
negocio-proprio-acusa-procuradoria.shtml

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-12 00:21:00
Título: Funai defende produção em terras indígenas, oposição denuncia “política 
anti-indigenista” do órgão
Descrição: Deputados também cobraram avanços na demarcação de terras indígenas, 
Funai aguarda decisão do STF
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/793009-funai-defende-producao-em-terras-
indigenas-oposicao-denuncia-politica-anti-indigenista-do-orgao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-11 17:43:58
Título: Acareação: CPI aprova depoimento conjunto entre Lorenzoni e Luis Miranda
sobre compra da Covaxin
Descrição: Ministro e deputado terão que ficar frente a frente para relatarem à 
CPI da Covid sobre o caso Covaxin. Segundo vice-presidente da CPI, novos dados 
obtidos através de quebra de sigilo levaram à realização da acareação.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021081117887016-acareacao-cpi-aprova-
depoimento-conjunto-entre-lorenzoni-e-luis-miranda-sobre-compra-da-covaxin/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2021-08-11 16:23:00
Título: Bolsonaro assina MP que permite venda direta do etanol de usinas para 
postos de combustível
Descrição: No atual momento, só um posto associado a um distribuidor pode vender
o combustível desse único fornecedor.  A Medida Provisória (MP) ainda não foi 
publicada no Diário Oficial da União, mas a divulgação em edição extra deve sair
ainda hoje (10).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021081117886814-bolsonaro-assina-mp-que-
permite-venda-direta-do-etanol-de-usinas-para-postos-de-combustivel/
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