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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 13:45:59
Título: A fome é a grande história de nosso tempo
Descrição: A fome continua a tirar vidas pelo mundo todos os dias, este fracasso
global deriva da própria natureza do capitalismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/a-fome-e-a-grande-historia-de-
nosso-tempo

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: A contradição entre recordes no agronegócio e fome no Brasil
Descrição: Enquanto milhões passam fome, exportação de alimentos decola. Além do
foco do agronegócio na demanda global, desmonte de políticas para agricultura 
familiar contribui para insegurança alimentar, apontam especialistas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/a-contradição-entre-recordes-no-agronegócio-e-
fome-no-brasil/a-58779493?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-12 17:54:57
Título: Fumaça dos blindados velhos da Marinha é a imagem da futilidade de 
Bolsonaro
Descrição: As instituições estão cercando cada vez mais as pretensões 
autoritárias e farsescas do presidente e por isso o seu mau humor e desespero 
aumentam a cada dia
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-12/fumaca-dos-blindados-velhos-da-
marinha-e-a-imagem-da-futilidade-de-bolsonaro.html

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-12
Título: STF abre novo inquérito contra Bolsonaro por divulgar dados sigilosos de
inquérito do TSE
Descrição: Ministro Alexandre de Moraes acolheu notícia-crime do TSE e vai 
investigar Bolsonaro por divulgar informações confidenciais do inquérito da PF 
que investiga uma invasão nos sistemas do tribunal em 2018
Url : https://www.brasil247.com/poder/stf-abre-novo-inquerito-contra-bolsonaro-
por-divulgar-dados-sigilosos-de-inquerito-do-tse

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 01:19:14
Título: Investigado, ministro da Justiça diz ao TSE que não há provas de fraude 
eleitoral
Descrição: Anderson Torres se tornou alvo do tribunal após participar da live 
golpista de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, diante de corregedor, 
ministro disse outra coisa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/investigado-ministro-da-justica-diz-
ao-tse-que-nao-ha-provas-de-fraude-eleitoral/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 23:55:37
Título: CPI decide convocar Braga Netto e acelerar término dos trabalhos
Descrição: A avaliação dos senadores que compõem a cúpula da comissão é que já 
existem elementos suficientes para a produção do relatório final
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-decide-convocar-braga-netto-e-
acelerar-termino-dos-trabalhos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 11:51:15
Título: Lula no Nordeste: ex-presidente percorrerá seis estados por onze dias a 
partir de domingo (15)
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Descrição: Líder nas pesquisas de intenção de voto para 2022, ele volta à 
estrada após recuperar direitos políticos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/lula-no-nordeste-ex-presidente-
percorrera-seis-estados-por-onze-dias-a-partir-de-domingo-15

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 12:58:22
Título: Herdeira do Itaú: “entre Lula e Bolsonaro eu voto em Lula no 2º turno”
Descrição: Maria Alice Setubal disse ainda que parte da elite financeira que 
esteve num primeiro momento com Bolsonaro se afastou dele
Url :https://revistaforum.com.br/politica/herdeira-do-itau-entre-lula-e-
bolsonaro-eu-voto-em-lula-no-2o-turno/

Fonte: Poder360
Título: Santander nega ter defendido golpe para evitar eleição de Lula
Descrição: O Poder360 apurou que a análise foi escrita pela CAC Consultoria 
Política e enviada ao banco
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/santander-nega-ter-defendido-golpe-
para-evitar-eleicao-de-lula/

Fonte: Montedo
Data: 2021-08-12
Título: O limite da obediência
Descrição: Militares acham que uma ordem tresloucada de Bolsonaro passou a ser 
uma probabilidade. Por William Waack. Depois do espetáculo deprimente do 
“desfile” militar de terça-feira ganhou corpo nos altos escalões das Forças 
Armadas a discussão sobre os limites de obediência ao Napoleão que transformou o
Planalto num hospício. Alguns oficiais participantes desse debate (em reuniões 
formais e, principalmente, por grupos fechados em redes sociais) lembram o 
princípio consolidado na “Führungsakademie” do Exército alemão, que equivale à 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército brasileiro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/08/12/o-limite-da-obediencia/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Toffoli cobra que Aras se manifeste sobre mentiras de Bolsonaro
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, ordenou 
que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste num pedido para 
obrigar o presidente Jair Bolsonaro a apresentar provas de fraude nas eleições 
de 2018. Em um despacho feito ao caso, Toffoli diz que a manifestação de Aras é 
imprescindível ao caso. O caso [ ]The post Toffoli cobra que Aras se manifeste 
sobre mentiras de Bolsonaro appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/toffoli-cobra-que-aras-se-
manifeste-sobre-mentiras-de-bolsonaro/

Fonte: Granma
Data: 2021-08-12
Título: Todos e um Fidel ( 13/08/1926 - Nascimento de Fidel )
Descrição: "Fidel é Fidel", disse Raúl em sua época, e ele será. Aquele com a 
rara faculdade, imaginada pelo amigo argelino, de viajar para o futuro e depois 
voltar para contá-lo
Url : http://www.granma.cu/cuba/2021-08-12/todos-y-uno-fidel-12-08-2021-23-08-26

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 17:13:03
Título: Ricardo Barros faz ataques à CPI e Omar Aziz decide encerrar a sessão
Descrição: Presidente da CPI também mudou a condição de Barros na CPI, de 
convidado para convocado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/ricardo-barros-faz-ataques-a-
cpi-e-omar-aziz-decide-encerrar-a-sessao

Fonte: Congresso em Foco
Título: Eduardo Bolsonaro insiste em fake news em simpósio de trumpista
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Descrição: Em pouco mais de 10 minutos de palestra, o deputado Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP), convidado para o Simpósio Cibernético de Mike Lyndell, em Sioux Falls,
nos Estados Unidos, desfiou um rosário de fake news sobre fraudes nas urnas 
eletrônicas no Brasil para uma plateia de entusiastas da extrema-direita 
americana. O objetivo do simpósio é discutir supostas [ ]The post Eduardo 
Bolsonaro insiste em fake news em simpósio de trumpista appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/eduardo-bolsonaro-
insiste-em-fake-news-em-simposio-de-trumpista/

Fonte: CUT
Data: 2021-08-12
Título: Dia de Luta contra a reforma Administrativa e por direitos mobiliza trabalhadores
Descrição: Servidores e outras categorias profissionais estão mobilizados para o
dia de luta contra a PEC 32, por direitos e empregos. Dia 18 vai ter greve dos 
servidores, atos e paralisações dos demais trabalhadores
Url : https://www.cut.org.br/noticias/dia-de-luta-contra-a-reforma-
administrativa-e-por-direitos-mobiliza-trabalhadore-72a6

Fonte: MST
Data: 2021-08-12
Título: MST espalha arte e legado de Paulo Freire com bustos do pensador
Descrição: Bustos de Paulo Freire começaram a chegar esta semana a 7 estados 
brasileiros. Neste ano do Centenário de Paulo Freire, diversas são as homenagens
que o MST tem realizado para trazer a memória do patrono da educação brasileira.
Ressaltando a importância de suas ideias e práticas educativas, Paulo Freire, 
que sempre esteve presente nos espaços do MST, ganha materialidade com bustos da
imagem do pensador para que sua memória seja lembrada.
Url : https://mst.org.br/2021/08/12/mst-espalha-arte-e-legado-de-paulo-freire-
com-bustos-do-pensador/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 18:01:23
Título: Artigo | A quem interessa a venda dos Correios?
Descrição: É importante lembrarmos que, além de lucro, as estatais dão retorno 
social ao país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/artigo-a-quem-interessa-a-venda-
dos-correios

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 15:06:37
Título: Cidades pequenas sofrerão mais com a privatização dos Correios
Descrição: Caso Senado aprove a venda, milhares de municípios podem ficar sem 
cobertura do serviço
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/cidades-pequenas-sofrerao-mais-
com-a-privatizacao-dos-correios

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 07:49:22
Título: Atacar sistema eleitoral é tática comum para minar confiança nas 
democracias e gerar caos
Descrição: Em sua cruzada pelo voto impresso, Bolsonaro mira um dos pilares 
democráticos e repete postura de Trump
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/atacar-sistema-eleitoral-e-
tatica-comum-para-minar-confianca-nas-democracias-e-gerar-caos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 10:45:34
Título: Nas redes sociais só não pode ser anticapitalista
Descrição: É permitido ser racista, homofóbico, misógino. Mas é proibido ter 
consciência de classe
Url :https://revistaforum.com.br/rede/nas-redes-sociais-so-nao-pode-ser-
anticapitalista/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 17:45:20
Título: Estudantes vão às ruas em defesa da educação e contra o governo 
Bolsonaro no Rio de Janeiro
Descrição: No Rio, manifestantes também reivindicaram gratuidade nos transportes
públicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/estudantes-vao-as-ruas-em-
defesa-da-educacao-e-contra-o-governo-bolsonaro-no-rio-de-janeiro

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-12 23:24:50
Título: Por decisão judicial, Bolsonaro será obrigado a mostrar carteira de 
vacinação no Ceará nesta sexta-feira
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comunicou na noite desta 
quinta-feira (12/08), na live semanal, que amanhã ele visitará o histórico 
município de Crato, no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/por-decisao-judicial-bolsonaro-
sera-obrigado-a-mostrar-carteira-de-vacinacao-no-ceara-nesta-sexta-feira/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 11:51:15
Título: Lula no Nordeste: ex-presidente percorrerá seis estados por onze dias a 
partir de domingo (15)
Descrição: Líder nas pesquisas de intenção de voto para 2022, ele volta à 
estrada após recuperar direitos políticos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/lula-no-nordeste-ex-presidente-
percorrera-seis-estados-por-onze-dias-a-partir-de-domingo-15
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 16:11:47
Título: Artigo | Paulo Galo, o Borba Gato e o terrorismo à brasileira
Descrição: Prisão do ativista Paulo Galo ocorre em momento emblemático do debate
quanto à criminalização dos movimentos populares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/artigo-paulo-galo-o-borba-gato-
e-o-terrorismo-a-brasileira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 15:42:00
Título: Contas da gestão Crivella são rejeitadas e ex-prefeito do Rio pode ficar
inelegível
Descrição: Rombo provocado pela gestão de ex-prefeito no último ano de governo 
foi de R$ 5,5 bilhões, segundo o TCM-RJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/contas-da-gestao-crivella-sao-
rejeitadas-e-ex-prefeito-do-rio-pode-ficar-inelegivel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 15:40:57
Título: Witzel tenta mais uma vez anular impeachment em recurso enviado ao TJ- 
RJ
Descrição: Na justificativa, os advogados afirmam que houve \extrapolação do 
prazo de 120 dias para o processo e julgamento\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/witzel-tenta-mais-uma-vez-
anular-impeachment-em-recurso-enviado-ao-tribunal-de-justica-do-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 15:37:03
Título: Flordelis perde mandato e terá que ficar com tornozeleira eletrônica
Descrição: Além de perder o cargo, a deputada do PSD ficará inelegível por 
determinação da Lei da Ficha Limpa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/flordelis-perde-mandato-e-tera-
que-ficar-com-tornozeleira-eletronica
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-08-12 11:53:59
Título: Morre Paulo José, ícone do teatro, aos 84 anos, leia discurso do ator 
sobre Porto Alegre 
Descrição: Em discurso, o ator revisitou suas lembranças, juntando musas, times,
ruas, músicas, propagandas, filmes e poemas 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/morre-paulo-jose-icone-do-
teatro-aos-84-anos-leia-discurso-do-ator-sobre-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 11:38:05
Título: Entenda por que a volta das coligações divide opiniões entre deputados 
do campo progressista
Descrição: PCdoB, PT e PSB apoiaram proposta, enquanto PSOL e PDT foram 
contrários, congressistas se manifestaram nas redes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/entenda-por-que-a-volta-das-
coligacoes-divide-opinioes-entre-deputados-do-campo-progressista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 10:19:47
Título: Bolsonaro ataca TSE novamente e mantém tensão institucional em alta no 
país
Descrição: \Não há nada que indique um distensionamento daqui para 2022, muito 
pelo contrário”, analisa cientista política
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/bolsonaro-ataca-tse-novamente-e-
mantem-tensao-institucional-em-alta-no-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 10:19:03
Título: Após 15 anos, Lei Maria da Penha ainda esbarra em dificuldades para sua 
execução
Descrição: Com a pandemia, as denúncias enquadradas na Lei Maria da Penha 
aumentaram em alguns estados, como Pernambuco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/apos-15-anos-lei-maria-da-penha-
ainda-esbarra-em-dificuldades-para-sua-execucao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 10:04:23
Título: Artigo | Joaquin Piñero: em seu aniversário de 52 anos, estaria 
orgulhoso do Brasil de Fato RJ
Descrição: Joaquin foi um apaixonado pelo projeto, como também foram Antônio 
Neiva, Vito Giannotti e Mário Augusto Jakobiskind
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/artigo-joaquin-pinero-em-seu-
aniversario-de-52-anos-estaria-orgulhoso-do-brasil-de-fato-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-12 07:51:48
Título: Expressão Popular e Fundação Rosa Luxemburgo lançam curso sobre colapso 
da democracia no Brasil
Descrição: O objetivo da formação é analisar o processo que culminou no 
impeachment de Dilma Rousseff na ascensão do bolsonarismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/expressao-popular-e-fundacao-
rosa-luxemburgo-lancam-curso-sobre-colapso-da-democracia-no-brasil
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-12 21:34:47
Título: Brasileiros são flagrados “fugindo” para a Venezuela em busca de 
gasolina barata
Descrição: Enquanto o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) bravateia contra o
comunismo, brasileiros são flagrados fugindo para a Venezuela em busca de 
gasolina mais barata. Somente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/brasileiros-sao-flagrados-fugindo-
para-a-venezuela-em-busca-de-gasolina-barata/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-08-12 16:17:50
Título: Lula lança Memorial da Verdade enquanto Bolsonaro amplia as mentiras nas
redes sociais [vídeo]
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou na manhã desta 
quinta-feira (12/08), em São Paulo, o Memorial da Verdade. Trata-se de livro e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/lula-lanca-memorial-da-verdade-
enquanto-bolsonaro-amplia-as-mentiras-nas-redes-sociais-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-12 14:23:55
Título: Morte do ator Tarcísio Meira “cala” CPI da Covid por 1 minuto [ao vivo]
Descrição: A CPI da Covid se calou por um minuto, nesta quinta-feira (12/08), ao
tomar conhecimento da morte do ator Tarcísio Meira, aos 85 anos. Ele 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/morte-do-ator-tarcisio-meira-cala-
cpi-da-covid-por-1-minuto-ao-vivo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 02:20:46
Título: As dores mentais ocasionadas pela pandemia – Por Alexandre Padilha
Descrição: O medo, a insegurança do contágio, a dor da perda de amigos e 
familiares, o receio da ausência do emprego e as mudanças do ambiente de 
trabalho com a implementação do home office são as consequências da crise 
sanitária que trazem sequelas físicas e emocionais
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/alexandrepadilha/as-dores-mentais-
ocasionadas-pela-pandemia-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 02:07:55
Título: Santander não se responsabiliza por economista que pregou golpe contra 
Lula
Descrição: Em nota, banco informou que o relatório de Victor Candido não 
representa a visão da instituição e que ele faz parte de uma \consultoria 
independente\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/santander-nao-se-responsabiliza-por-
economista-que-pregou-golpe-contra-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 01:36:54
Título: Certificações ambientais como caminho para a sustentabilidade – Por Ana 
Beatriz Prudente Alckmin
Descrição: Em uma época em que os recursos naturais são escassos, as iniciativas
sustentáveis deixam de ser opções para se tornarem obrigações
Url :https://revistaforum.com.br/rede/certificacoes-ambientais-como-caminho-
sustentabilidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 00:39:42
Título: A volta da queima de livros: Por que eles assustam tanto o bolsonarismo?
Descrição: O expurgo de obras importantes pretendido por Sérgio Camargo, da 
Fundação Palmares, reacendeu o fantasma da doutrinação. A Fórum foi ouvir 
especialistas para saber por que os livros põem tanto medo no atual governo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/volta-da-queima-de-livros-bolsonarismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 00:02:10
Título: Frente parlamentar alerta: programa de Bolsonaro é inviável e acaba com 
Bolsa Família
Descrição: Composta por mais de 200 congressistas de diferentes partidos, frente
mista soltou nota em que aponta inconsistências e riscos trazidos pelo programa 
Auxílio Brasil, apresentado por Bolsonaro à Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/frente-parlamentar-alerta-programa-de-
bolsonaro-e-inviavel-e-acaba-com-bolsa-familia/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-08-12 22:31:07
Título: A generais, Bolsonaro fala em “inimigo interno” e “poder moderador” das 
Forças Armadas
Descrição: Após tentativa bizarra de demonstração de força ao colocar tanques na
rua, presidente volta a falar de \apoio total\ dos militares e faz interpretação
equivocada sobre o papel deles
Url :https://revistaforum.com.br/politica/a-generais-bolsonaro-fala-em-inimigo-
interno-e-poder-moderador-das-forcas-armadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 21:28:25
Título: Ricardo Barros é culpado por dezenas de mortes por doenças raras, diz 
associação
Descrição: Líder do governo, que é pivô de escândalos de corrupção, negou na CPI
que falta de medicamentos tenha causado mortes entre esses pacientes. Coletivo 
Aliança Rara rebate declaração e o responsabiliza
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ricardo-barros-culpado-mortes-doencas-
raras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 21:27:10
Título: Fraude eleitoral: STF manda Aras se manifestar sobre ação para Bolsonaro
mostrar provas
Descrição: Presidente diz que a eleição que ele ganhou em 2018 foi fraudada, \
Essa rotina criminosa de acusações sem prova precisa de uma resposta dura das 
instituições\, diz senador autor da ação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fraude-eleitoral-stf-manda-aras-se-
manifestar-sobre-acao-para-bolsonaro-mostrar-provas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 17:42:35
Título: Seguidor do QAnon, homem mata filhos por achar que tinham “DNA de cobra”
Descrição: Fanático pelo movimento de extrema direita, o estadunidense Matthew 
Taylor Coleman afirmou à polícia que estava “salvando o mundo dos monstros”
Url :https://revistaforum.com.br/global/seguidor-do-qanon-homem-mata-filhos-por-
achar-que-tinham-dna-de-cobra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 16:45:58
Título: Lula sobre prisão: “Não ficar refém do ódio. Mas não é possível 
esquecer”
Descrição: Ex-presidente comentou durante lançamento do Memorial da Verdade 
sobre as perseguições e injustiças do qual foi vítima
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-sobre-prisao-nao-ficar-refem-do-
odio-mas-nao-e-possivel-esquecer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 14:03:42
Título: PM mata jovem negro por roubo de celular que esqueceu no próprio carro
Descrição: De acordo com testemunha, o cabo Silvio Pereira dos Santos Neto 
aparentava estar embriagado e cobrou Clayton Abel de Lima pelo aparelho. O jovem
respondeu que não sabia e foi alvejado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-mata-jovem-negro-por-roubo-de-
celular-que-esqueceu-no-carro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 13:48:02
Título: Defensor da imunidade de rebanho, Ricardo Barros diz que sempre defendeu
vacina, siga ao vivo
Descrição: Barros afirmou ainda que nunca conversou com o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) sobre ter sido citado pelo presidente na reunião com os 
irmãos Miranda. \Presidente não pode desmentir o que ele nunca disse\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/defensor-da-imunidade-de-rebanho-
ricardo-barros-diz-que-sempre-defendeu-vacina-siga-ao-vivo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 13:30:04
Título: “Por que está me olhando, viadão?”: PM agride estudante gay, veja vídeo
Descrição: De acordo com relato da vítima, o policial militar, depois de agredi-
lo, o ameaçou de morte caso fizesse denúncia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pm-agride-jovem-gay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 12:34:40
Título: Integrante do Kiss critica governo Bolsonaro: “Políticos idiotas”
Descrição: Em coletiva para lançar documentário sobre a banda, o icônico 
baixista Gene Simmons defendeu a vacinação em massa e pediu aos brasileiros para
ignorarem o governo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/kiss-governo-bolsonaro-idiotas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 10:57:14
Título: Maconha, cocaína e crack encontrados em batalhão mais letal da PM
Descrição: Droga foi encontrada por cães farejadores no 2º Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia Militar (Baep) de Santos, no litoral paulista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/maconha-cocaina-e-crack-encontrados-em-
batalhao-mais-letal-da-pm/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-12 09:34:21
Título: Goleiro do Flamengo é chamado de “macaco” por torcida do Olímpia
Descrição: Fato ocorreu durante contusão do jogador paraguaio Salazar, que foi 
levado para o hospital com traumatismo craniano, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/goleiro-do-flamengo-e-chamado-de-
macaco-por-torcida-do-olimpia/

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: OGlobo
Data: 2021-08-13 05:00:17
Título: Chegou a hora de planejar a terceira dose da vacina?
Descrição: Com quase 80% de da população adulta imunizada com duas doses, Israel
virou notícia no mundo pela velocidade e efetividade de seu programa de 
vacinação. Por lá, o imunizante é o da Pfizer, no topo do ranking de eficácia 
entre todas as vacinas até agora desenvolvidas. Porém, nas últimas semanas, as 
autoridades de saúde entraram em alerta. Com o avanço da variante Delta, o 
número de novos casos aumentou significativamente, atingindo os patamares de 
fevereiro, embora com uma proporção bem menor de mortes e internações graves, 
graças à vacinação.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/chegou-hora-de-planejar-terceira-dose-da-
vacina-25153298
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-13 08:11:46
Título: 'Fui preso após foto do meu Facebook ir parar em álbum de suspeitos', 
polícia prende inocentes com base em reconhecimento fotográfico falho
Descrição: A história de Marcelo* não é um caso isolado. Segundo a Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro, uso de reconhecimento fotográfico como único elemento
de prova tem levado dezenas de inocentes à prisão.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58119703
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
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Data: 2021-08-12 22:46:45
Título: STF aumenta carga em resposta a Bolsonaro com nova investigação, agora 
sobre vazamento de dados
Descrição: É a quarta investigação contra o presidente na corte. Ministro 
Alexandre de Moraes aceitou pedido do TSE para apurar a divulgação de 
informações sobre ataque de hacker em 2018
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-12/stf-aumenta-carga-em-resposta-
a-bolsonaro-com-nova-investigacao-agora-sobre-vazamento-de-dados.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-12 12:58:17
Título: ‘Mama África’ está aqui, em Salvador
Descrição: Casas de culturas africanas no coração da capital baiana resgatam 
laços entre Brasil e o continente para além da escravidão
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-08-12/mama-africa-esta-aqui-em-
salvador.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-12 12:14:09
Título: Ultradireitista Alternativa para a Alemanha transforma defesa dos 
antivacina em eixo da sua campanha
Descrição: Partido radical tenta reverter o retrocesso prenunciado pelas 
pesquisas para as eleições de 26 de setembro
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-12/ultradireitista-
alternativa-para-a-alemanha-transforma-defesa-dos-antivacina-em-eixo-da-sua-
campanha.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-12 01:15:47
Título: Morre Paulo José, ator e diretor da TV e protagonista do Cinema Novo, 
aos 84 anos 
Descrição: Artista, que tinha Parkinson, estava internado havia 20 dias e 
faleceu devido a uma pneumonia. Ele atuou em dezenas de novelas e participou de 
filmes como ‘Macunaíma’ e ‘Todas as mulheres do mundo’
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-08-12/morre-paulo-jose-ator-e-
diretor-da-tv-e-protagonista-do-cinema-novo-aos-84-anos.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-12 00:00:00
Título: Portal lançado por Bolsonaro para exaltar 'entregas' e agenda positiva 
do governo fica vazio
Descrição: O lançamento de um portal sobre os feitos do governo federal, em 
março de 2020, teve pacote completo: cerimônia oficial no Palácio do Planalto 
com o presidente Jair Bolsonaro e alguns dos principais ministros, plateia de 
convidados, hino nacional, discursos e muitos aplausos.Leia mais (08/12/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/portal-lancado-por-bolsonaro-para-exaltar-entregas-e-agenda-
positiva-do-governo-fica-vazio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-12 00:00:00
Título: Sem máscara e de cocar, Bolsonaro promove aglomeração com indígenas pró-
governo
Descrição: Sem máscara e de cocar, o presidente Jair Bolsonaro recebeu um grupo 
de indígenas apoiadores do governo federal nesta quinta-feira (12), promoveu 
aglomeração com eles e defendeu a exploração das terras reservadas aos povos 
tradicionais.Leia mais (08/12/2021 - 12h34)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/sem-mascara-e-de-cocar-bolsonaro-promove-aglomeracao-com-
indigenas-pro-governo.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-12 00:00:00
Título: Moraes pede ao TSE investigação de ministro da Justiça por suposta 
campanha eleitoral antecipada
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes 
pediu para o corregedor-geral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Felipe 
Salomão, investigar se o ministro da Justiça, Anderson Torres, cometeu o crime 
de campanha eleitoral antecipada ao participar de uma live com o presidente Jair
Bolsonaro.Leia mais (08/12/2021 - 12h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/moraes-pede-ao-tse-investigacao-de-ministro-da-justica-por-
suposta-campanha-eleitoral-antecipada.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-12 00:00:00
Título: Horas após prometer 'reduzir pressão', Bolsonaro diz que Barroso mente 
ou é tapado e que Moraes visa intimidar
Descrição: Horas depois de prometer reduzir a press&atilde,o em 
rela&ccedil,&atilde,o ao voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) voltou a atacar, nesta quinta-feira (12), o ministro Luís Roberto 
Barroso, do STF (Superior Tribunal Federal), a quem acusou de mentir e se 
referiu como tapado.Leia mais (08/12/2021 - 09h39)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/bolsonaro-critica-fux-e-promete-reduzir-pressao-sobre-voto-
impresso.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-13 01:07:00
Título: Grupo de trabalho debate conteúdo pago e impulsionamento nas redes 
sociais
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/793754-grupo-de-trabalho-debate-
conteudo-pago-e-impulsionamento-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-12 23:29:00
Título: Oncologistas defendem derrubada do veto à ampliação de quimioterapia 
oral nos planos de saúde
Descrição: Deputada defende diálogo com o governo para que o veto seja derrubado
de forma consensual
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/793761-oncologistas-defendem-derrubada-
do-veto-a-ampliacao-de-quimioterapia-oral-nos-planos-de-saude/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-13 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 13 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (13), marcada pelo acidente no MetrôRio, pelo envio
de tropas dos EUA e do Reino Unido ao Afeganistão para evacuação de seus 
cidadãos e pelo início de negociações entre o governo e a oposição da Venezuela.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021081317891953-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-13-de-agosto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-12 18:51:07
Título: Investidores chineses sabem que Bolsonaro passa e o Brasil continua, 
afirmam especialistas
Descrição: Para saber as áreas onde os chineses estão investindo e quais as 
repercussões das declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra o
país asiático, a Sputnik Brasil conversou com dois especialistas.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021081217891102-investidores-chineses-
sabem-que-bolsonaro-passa-e-o-brasil-continua-afirmam-especialistas/
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