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Fonte: Vatican News - Português
Título: Em recordação de dom Casaldáliga compromisso de desinvestimento em 
mineração
Descrição: Em memória de Pedro Casaldáliga, Claretianos e Rede Igrejas e 
Mineração promovem campanha para uma economia que se distancia do modelo 
extrativista. Organizações fazem um chamado a revisão dos códigos éticos de 
investimentos e de atividades com bancos comerciais. Carta compromisso aponta a 
promoção de \nova economia mais atenta aos princípios éticos e para uma nova 
regulamentação da atividade financeira especulativa\ (FT 168 e 170).
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-08/recordacao-casaldaliga-
compromisso-de-desinvestimento-mineracao.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 15:28:57
Título: Com a nova variante se torna urgente que Brasil vacine a população com 
as duas doses 
Descrição: Médicas reforçam a importância de manter cuidados como usar máscara e
evitar aglomerações mesmo após vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/com-a-nova-variante-se-torna-
urgente-que-brasil-vacine-a-populacao-com-as-duas-doses

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 12:03:28
Título: Vítimas da covid-19 e seus familiares protocolam pedido impeachment de 
Bolsonaro
Descrição: No pedido enviado à Câmara dos Deputados, associação destaca crime de
responsabilidade e atentado contra a saúde pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/vitimas-da-covid-19-e-seus-
familiares-protocolam-pedido-impeachment-de-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-14 01:55:23
Título: Servidor do TCU acusa Bolsonaro de adulterar relatório sobre casos de 
Covid
Descrição: “Achei totalmente irresponsabilidade o mandatário da nação sair 
falando que o tribunal tinha um relatório publicado, que mais da metade das 
mortes por Covid não era por Covid”, disse Alexandre Marques
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/servidor-do-tcu-acusa-bolsonaro-de-
adulterar-relatorio-sobre-casos-de-covid/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 09:23:30
Título: Roberto Jefferson é preso pela PF em sua casa após determinação de 
Alexandre de Moraes
Descrição: A Polícia Federal descobriu que Jefferson atua numa espécie de 
milícia digital que faz ataques à democracia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/roberto-jefferson-e-preso-pela-
pf-em-sua-casa-apos-determinacao-de-alexandre-de-moraes

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-13
Título: ‘Em nenhum país civilizado um homem como Roberto Jefferson não estaria 
preso’, diz Lenio Streck.
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agiu 
corretamente ao determinar a prisão de Roberto Jefferson, ex-deputado federal e 
presidente do PTB. O bolsonarista, afinal, é um inimigo da Constituição da 
democracia e tem de ser contido pelo sistema. Essa é a avaliação de Lenio 
Streck, jurista, pós-doutor em Direito e professor de Direito Constitucional.
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Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/em-nenhum-pais-civilizado-um-
homem-como-roberto-jefferson-nao-estaria-preso-diz-o-jurista-lenio-streck3/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Vídeo: ex-deputada Flordelis é presa em sua casa em Niterói
Descrição: A ex-deputada Flordelis, cassada na última quarta (11),  foi presa  
no início desta noite desta sexta (13) em sua casa, em Niterói, na região 
metropolitana do Rio de Janeiro. A  pastora acusada de  mandar matar o marido, o
Pastor Anderson do Carmo, em 2019, teve a sua prisão preventiva  decretada pela 
juíza Nearis dos Santos, da [ ]The post Vídeo: ex-deputada Flordelis é presa em 
sua casa em Niterói appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/video-ex-deputada-e-presa-
em-sua-casa/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-13 23:33:00
Título: Comissões ouvem ministro Braga Netto na terça-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/794288-comissoes-ouvem-ministro-braga-
netto-na-terca-feira/ 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-08-13
Título: Com 19 milhões passando fome, Guedes diz que está ‘tudo melhorando’
Descrição: O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da 
Pandemia no Brasil, indica que nos últimos meses do ano passado 19 milhões de 
brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentou 
algum grau de insegurança alimentar.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/com-19-milhoes-
passando-fome-guedes-diz-que-esta-tudo-melhorando/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-13 18:55:29
Título: WikiLeaks aponta que grupo antidireitos europeu tem mais de 200 sócios 
brasileiros
Descrição: Vazamento de documentos revelaram doações e listas de associados dos 
grupos espanhóis HazteOir e CitizenGO, que têm atuação no Brasil
Url :https://apublica.org/2021/08/wikileaks-aponta-que-grupo-antidireitos-
europeu-tem-mais-de-200-socios-brasileiros/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-13
Título: PT aciona MPF contra economista do Santander que defendeu golpe para 
evitar volta de Lula
Descrição: Representação assinada pelos deputados Elvino Bohn Gass, Alencar 
Santana e Reginaldo Lopes pede que o economista do Santander Victor Candido seja
investigado e punido por dizer a clientes do banco que "é possível especular 
sobre um golpe para evitar o retorno de Lula"
Url : https://www.brasil247.com/brasil/pt-aciona-mpf-contra-economista-do-
santander-que-defendeu-golpe-para-evitar-volta-de-lula

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 17:48:20
Título: Argentina: alimento transgênico foi testado em crianças indígenas 
Descrição: Em formato de muffins, o produto ultraprocessado é defendido como 
receita \antidesnutrição\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/argentina-alimento-transgenico-
foi-testado-em-criancas-indigenas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataque solidário à Embaixada de Cuba no Brasil
Descrição: Brasilia, 13 ago (Prensa Latina) O Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) do Brasil organizou hoje um ataque solidário à embaixada cubana 
aqui para evocar o pensamento de Fidel Castro no 95º aniversário de seu 
nascimento.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469224&SEO=asalto-solidario-
a-embajada-de-cuba-en-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 16:47:24
Título: Contra bloqueio econômico, protestos pelo Brasil marcam aniversário de 
Fidel Castro 
Descrição: Organizações populares foram às ruas em seis capitais brasileiras 
para se solidarizar com o povo cubano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/contra-bloqueio-economico-
protestos-pelo-brasil-marcam-aniversario-de-fidel-castro

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-08-13
Título: 'Cuba é exemplo de democracia popular', diz Anita Prestes
Descrição: Segundo a historiadora, “nenhuma democracia é neutra, é socialista ou
burguesa”, e, para ela, Cuba é o grande exemplo de democracia socialista e 
popular da atualidade, com dirigentes eleitos, deputados que estão próximos à 
base e uma população que, apesar de críticas pontuais, defende fortemente a 
Revolução. “Cuba quando se tornou independente da Espanha, convocou assembleia 
constituinte, elegeu seu Parlamento, promoveu processos muito avançados para a 
época. Isso ajudou os revolucionários cubanos a criar um sistema de poder 
popular completamente diferente do que funciona no capitalismo. A eleição é 
direta a partir da base. Só há um partido porque o povo assim o quis. Os 
deputados são voluntários, fazem um trabalho social e não têm privilégios”.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/70938/cuba-e-exemplo-de-
democracia-popular-diz-anita-prestes

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 15:37:51
Título: Mês do Aleitamento Materno: mães passam anticorpos da covid-19 através 
do leite para bebês
Descrição: Em Pernambuco, mais de 70 mil gestantes e puérperas foram vacinadas 
com a primeira dose do imunizante contra a covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/mes-do-aleitamento-materno-maes-
passam-anticorpos-da-covid-19-atraves-do-leite-para-bebes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 15:07:08
Título: \A violência doméstica é recheada de muitos disfarces\, diz deputada 
Teresa Leitão
Descrição: Em seu quinto mandato, a petista encontrou no exercício político uma 
forma de defender o combate à violência de gênero
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/a-violencia-domestica-e-
recheada-de-muitos-disfarces-diz-deputada-teresa-leitao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 14:33:04
Título: Servidores farão paralisação nacional contra reforma administrativa no 
dia 18 de agosto 
Descrição: Greve no serviço público também pretende ampliar convocação para os 
atos do \Fora, Bolsonaro\ no dia 7 de setembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/servidores-farao-paralisacao-
nacional-contra-reforma-administrativa-no-dia-18-de-agosto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 13:45:32
Título: Guaranis-Kaiowas do MS vão receber sementes crioulas produzidas no Rio 
Grande do Sul
Descrição: Projeto que viabiliza a ação reúne organizações sociais, pastorais e 
cooperativas camponesas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/guaranis-kaiowas-do-ms-vao-
receber-sementes-crioulas-produzidas-no-rio-grande-do-sul
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 12:51:00
Título: Viúva do miliciano Adriano da Nóbrega não comparece à primeira  
audiência na Justiça do Rio
Descrição: Próxima sessão foi marcada para o dia 15 de setembro, Júlia Lotufo 
apresentou proposta de  delação premiada ao STJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/viuva-do-miliciano-adriano-da-
nobrega-nao-comparece-a-primeira-audiencia-na-justica-do-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 12:28:01
Título: Artigo | Ler é um hábito libertador 
Descrição: Somos quem produz os bens espirituais e materiais que sustentam a 
vida humana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/artigo-ler-e-um-habito-
libertador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 11:57:44
Título: Cortes no PAA: em Pernambuco, agricultores perdem produção enquanto 
famílias passam fome
Descrição: Redução de investimentos do governo federal fragiliza agricultura 
familiar em contexto de crise econômica e fome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/cortes-no-paa-em-pernambuco-
agricultores-perdem-producao-enquanto-familias-passam-fome
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 11:42:10
Título: Após sete anos de luta e resistência, famílias conquistam direito à 
terra no Ceará
Descrição: Na quinta-feira aconteceu a emissão de posse da terra do novo 
Assentamento de Reforma Agrária Zé Santana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/apos-sete-anos-de-luta-e-
resistencia-familias-conquistam-direito-a-terra-no-ceara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 11:05:50
Título: Travesti assassinada no Gama (DF) já tinha sofrido tentativa de 
homicídio
Descrição: Brasil ocupa primeiro lugar no ranking de assassinatos de travestis e
transexuais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/travesti-assassinada-no-gama-df-
ja-tinha-sofrido-tentativa-de-homicidio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 10:40:27
Título: Presidente da Funai reafirma defesa de teses ruralistas em audiência 
pública no DF
Descrição: Julgamento no STF marcado para o dia 25 de agosto definirá os rumos 
da política de demarcações no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/presidente-da-funai-reafirma-
defesa-de-teses-ruralistas-em-audiencia-publica-no-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 10:32:38
Título: Brasileiros apostam no uso de plantas medicinais e meditação em busca de
bem-estar na pandemia
Descrição: Com o auxílio da internet, pessoas reproduziram técnicas para 
encontrar equilíbrio com o surgimento do novo coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/brasileiros-apostam-no-uso-de-
plantas-medicinais-e-meditacao-em-busca-de-bem-estar-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-08-13 09:49:50
Título: Governador de NY pode ser o primeiro político de alto escalão dos EUA a 
ser punido por assédio
Descrição: Sociólogo avalia queda de Andrew Cuomo, estrela democrata e cotado 
para a Casa Branca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/governador-de-ny-pode-ser-o-
primeiro-politico-de-alto-escalao-dos-eua-a-ser-punido-por-assedio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-13 07:49:12
Título: Até onde vai o preço dos alimentos e o que isso significa para a 
população brasileira?
Descrição: Comidas e bebidas estão entre os três itens que mais pesaram o 
orçamento no mês de julho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/13/ate-onde-vai-o-preco-dos-
alimentos-e-o-que-isso-significa-para-a-populacao-brasileira
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-13 22:10:03
Título: Bolsonaro se acovardou, segundo filha de Roberto Jefferson
Descrição: A filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, cobrou um 
posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acerca da prisão de 
seu pai. Jefferson, que é 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-se-acovardou-segundo-
filha-de-roberto-jefferson/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-13 17:05:50
Título: Joice Hasselmann se machucou sozinha, diz polícia do DF
Descrição: A polícia do Distrito Federal descartou nesta sexta-feira (13/08) que
a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) tenha sido de agressão, no dia 18 
de julho, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/joice-hasselmann-se-machucou-
sozinha-diz-policia-do-df/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-13 15:12:41
Título: TRF5 desobriga Bolsonaro de apresentar teste negativo contra Covid no 
Ceará
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi salvo aos 48 minutos do
segundo tempo por uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/trf5-desobriga-bolsonaro-de-
apresentar-teste-negativo-contra-covid-no-ceara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-14 01:34:02
Título: PGR avisa CNJ que possui três delações que envolvem Bretas
Descrição: A OAB pediu o afastamento do juiz em razão de informações de delações
que vieram à tona
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pgr-cnj-tres-delacoes-que-envolvem-
bretas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-14 01:00:40
Título: Depois da líder neonazista, Bolsonaro conversa com príncipe acusado de 
matar jornalista
Descrição: Agência oficial da Arábia Saudita confirmou que presidente brasileiro
telefonou nesta sexta-feira (13) para Mohammed bin Salman, apontado como 
mandante do assassinato do Jamal Khashoggi, em 2018
Url :https://revistaforum.com.br/politica/depois-neonazista-bolsonaro-principe-
matar-jornalista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-14 00:36:21
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Título: Oposição da Colômbia denuncia laços do uribismo com assassinos do 
presidente do Haiti
Descrição: \Parte das empresas que cuidam do voto da Colômbia são as mesmas que 
contrataram mercenários para matar o presidente do Haiti\, denunciou Gustavo 
Petro
Url :https://revistaforum.com.br/global/oposicao-colombia-lacos-do-uribismo-
assassinos-presidente-do-haiti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 23:15:53
Título: Está dando merda, presidente – Por Cid Benjamin
Descrição: O ensaio de aprovação do chamado distritão, uma verdadeira 
excrescência, foi outra iniciativa lamentável da semana. Daria uma merda 
descomunal se acabasse aprovado
Url :https://revistaforum.com.br/rede/esta-dando-merda-presidente-por-cid-
benjamin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 21:30:23
Título: Juristas fazem vigília pelo impeachment de Bolsonaro na sede da OAB em 
Salvador
Descrição: A nível nacional, entidade tem protelado decisão sobre um eventual 
apoio ao afastamento do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juristas-fazem-vigilia-pelo-
impeachment-de-bolsonaro-na-sede-da-oab-em-salvador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 21:07:02
Título: Roberto Jefferson é encaminhado para Bangu 8
Descrição: O presidente nacional do PTB será vizinho de cela de Sergio Cabral e 
Dr. Jairinho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/roberto-jefferson-e-encaminhado-para-
bangu-8/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 20:43:14
Título: Em meio a tempestade, helicóptero militar cai no AM, veja o vídeo
Descrição: Acidente deixou um morto. Aeronave decolou de Manaus e apresentou 
problemas cinco minutos após iniciar o voo, caindo num rio que passa dentro de 
uma fazenda no município de Careiro da Várzea
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tempestade-helicoptero-militar-cai-am/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 19:31:49
Título: ABC de um golpista – Por Chico Alencar
Descrição: As urnas eletrônicas, introduzidas em 1996, sempre funcionaram muito 
bem e são perfeitamente auditáveis. O “voto impresso” era bandeira esfarrapada 
do golpismo
Url :https://revistaforum.com.br/rede/abc-de-um-golpista-por-chico-alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 19:21:21
Título: UFRGS aprova deposição de interventor nomeado reitor por Bolsonaro
Descrição: Decisão do conselho universitário foi celebrada por estudantes e 
trabalhadores da universidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ufrgs-aprova-deposicao-interventor-
reitor-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 19:09:58
Título: Após acenar para rua vazia, Bolsonaro é xingado de genocida no Ceará, 
VÍDEO
Descrição: Presidente também foi alvo de vaias ao anunciar a presença de um 
deputado durante um discurso
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-acenar-para-rua-vazia-bolsonaro-e-
xingado-de-genocida-no-ceara-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 19:07:44
Título: “Criminoso”: Camilo Santana responde a ataques de Bolsonaro
Descrição: Em visita ao Ceará, o presidente criticou as medidas de restrição 
contra a Covid-19 implementadas pelo governador
Url :https://revistaforum.com.br/politica/criminoso-camilo-santana-responde-a-
ataques-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 16:55:17
Título: Capa da Veja com Alexandre de Moraes deixa Eduardo Bolsonaro ensandecido
Descrição: “Isto a Veja chama democracia. Se você se calar, o que ficará como 
verdade é isto da imagem”, escreveu
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/capa-da-veja-com-alexandre-de-
moraes-deixa-eduardo-bolsonaro-ensandecido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 14:06:33
Título: Lula: “Se não tiver impeachment, Bolsonaro será derrotado nas eleições”
Descrição: Apesar das pesquisas que o favorecem, o ex-presidente afirmou que 
“vai com muita calma”, pois, a disputa presidencial ainda está longe de 
acontecer
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-bolsonaro-eleicao-impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-13 11:52:37
Título: Michelle Bolsonaro dança sem máscara em embaixada da Índia, veja vídeo
Descrição: A primeira-dama estava vestida com trajes típicos e dançou ao lado de
outras mulheres presentes. Muitas delas usavam máscaras de proteção contra o 
coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/michelle-bolsonaro-danca-sem-mascara-
em-embaixada-da-india-veja-video/
 
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: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-13 16:51:09
Título: 'Sem a CoronaVac eu não estaria aqui': o relato pós-covid de Ana Maria 
Braga
Descrição: A morte do ator Tarcísio Meira serviu de combustível para teorias da 
conspiração sobre imunizantes. Apresentadora da TV Globo trouxe a própria 
experiência para reforçar a necessidade da vacinação contra o coronavírus.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57730172
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-13 18:21:59
Título: O adeus a um estadista da ciência e tecnologia brasileiro
Descrição: O falecimento de Marco Antonio Raupp é uma grande perda não apenas 
para sua família e amigos, mas para toda a comunidade científica
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-08-13/o-adeus-a-um-estadista-da-
ciencia-e-tecnologia-brasileiro.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-13 00:00:00
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Título: Roberto Jefferson apoiou 'casamento gay' e pautas progressistas na 
década de 1990
Descrição: O ex-deputado Roberto Jefferson, hoje alinhado com os apoiadores mais
radicais de extrema direita de Jair Bolsonaro, apoiava pautas progressistas na 
década de 1990, quando o Brasil era governado pelo PSDB e o PT.Leia mais 
(08/13/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/roberto-jefferson-apoiou-casamento-gay-e-
pautas-progressistas-na-decada-de-1990.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-13 00:00:00
Título: Toffoli julga extinta ação contra deputado que chamou Bolsonaro de 
genocida e miliciano
Descrição: O ministro do Supremo Dias Toffoli julgou extinta uma notícia-crime 
apresentada pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil contra o deputado 
federal Ivan Valente (PSOL-SP). O grupo acusava o parlamentar de atentar contra 
a honra do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por chamá-lo de \
criminoso\, \golpista\, \miliciano\ e \genocida\ no Twitter.Leia mais 
(08/13/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/toffoli-julga-extinta-acao-contra-deputado-
que-chamou-bolsonaro-de-genocida-e-miliciano.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-13 00:00:00
Título: Jefferson esteve com Bolsonaro 10 dias antes de prisão, delator do 
mensalão virou amigo do presidente
Descrição: Ex-deputado preso na manhã desta sexta-feira (13), Roberto Jefferson 
esteve dez dias antes no Palácio do Planalto com o presidente Jair 
Bolsonaro.Leia mais (08/13/2021 - 13h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/jefferson-esteve-com-bolsonaro-10-dias-antes-de-prisao-
delator-do-mensalao-virou-amigo-do-presidente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-13 00:00:00
Título: Moraes aponta indícios de mais de dez crimes em ordem de prisão de 
Jefferson
Descrição: Na decisão que determinou a prisão e outras medidas contra o ex-
deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, o ministro Alexandre 
de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), listou indícios de mais de dez 
crimes.Leia mais (08/13/2021 - 11h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/moraes-aponta-indicios-de-mais-de-dez-crimes-em-ordem-de-
prisao-de-jefferson.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-08-13 00:00:00
Título: Facebook e Amazon tentam aprovação para operar cabo de dados submarino
Descrição: Facebook e Amazon.com pediram ao governo dos Estados Unidos aprovação
para operarem um novo cabo de dados submarino entre as Filipinas e a Califórnia 
depois que a China Mobile decidiu em sair do projeto, disse uma agência 
governamental nesta sexta-feira.Leia mais (08/13/2021 - 15h35)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://aovivo.folha.uol.co
m.br/mercado/2021/08/02/6031-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-
mercado.shtml#post410495
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2021-08-13 07:47:49
Título: Talibãs teriam capturado Kandahar após fuga do Exército, treinado por 
EUA e OTAN, segundo MRE russo
Descrição: O representante especial do presidente russo explicou a razão pela 
qual o Talibã conseguiu estabelecer o controle sobre a segunda maior cidade 
afegã.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021081317892493-talibas-teriam-
capturado-kandahar-apos-fuga-do-exercito-treinado-por-eua-e-otan-segundo-mre-
russo/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-13 18:55:04
Título: De grupos religiosos a oligarcas russos: quem financia os 
ultraconservadores antidireitos
Descrição: Em entrevista à Pública, Neil Datta, secretário do Fórum Parlamentar 
Europeu para os Direitos Sexuais e Reprodutivos, fala sobre estudo e novo 
vazamento do WikiLeaks
Url :https://apublica.org/2021/08/de-grupos-religiosos-a-oligarcas-russos-quem-
financia-os-ultraconservadores-antidireitos/
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