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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-15 21:48:28
Título: Naufragou: Eduardo Bolsonaro não consegue assinaturas para CPI do TSE
Descrição: Depois de a PEC do voto impresso ser derrotada, bolsonarismo não 
consegue emplacar comissão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-nao-consegue-cpi-do-
tse/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-15 20:26:15
Título: Haiti: Mortes provocadas por terremoto chegam a 1300
Descrição: Segundo dados da Defesa Civil do país caribenho, já são mais de 5,7 
mil pessoas feridas, hospitais estão lotados
Url :https://revistaforum.com.br/global/haiti-mortes-terremoto-1300/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-15 15:55:57
Título: Talibã entra em Cabul e presidente do Afeganistão deixa o país
Descrição: Grupo teve rápido avanço pelo país e já controla todos os postos de 
fronteira, negociações sobre transferência de poder acontecem no Catar
Url :https://revistaforum.com.br/global/taliba-entra-em-cabul-e-presidente-do-
afeganistao-deixa-o-pais/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-16
Título: Senadores consideram "um circo" pedido de impeachment contra ministros 
do STF
Descrição: A cúpula do Senado e líderes de bancadas consideram que o pedido de 
abertura de processo contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) 
anunciado por Jair Bolsonaro não vai prosperar e se trata mais de uma forma de 
ataque retórico às instituições. Senadores iniciaram uma operação política para 
evitar que Bolsonaro crie um "circo" na Casa, como escolher um dia movimentado 
de sessão plenária para entregar pessoalmente o pedido nas mãos do presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Pacheco receberia o pedido das mãos de 
Bolsonaro, mas deixaria claro que não se envolverá nos ataques do ocupante do 
Palácio do Planalto à Suprema Corte.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/senadores-consideram-um-circo-pedido-de-
impeachment-contra-ministros-do-stf

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-15 21:24:44
Título: STF age para esvaziar escalada autoritária de Bolsonaro
Descrição: Em Brasília, há um consenso de que o alto comando das Forças Armadas 
não vai embarcar em arroubos golpistas. Enquanto isso, o presidente faz gestos 
opostos para semear a dúvida
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-15/stf-age-para-esvaziar-escalada-
autoritaria-de-bolsonaro.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-15 15:33:46
Título: “Golpista”: Grupo Prerrogativas repudia nova investida de Bolsonaro 
contra o STF
Descrição: Coletivo que reúne renomados juristas brasileiros divulgou nota sobre
o anúncio do presidente de que vai pedir impeachment de Alexandre de Moraes e 
Luís Roberto Barroso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/golpista-grupo-prerrogativas-repudia-
nova-investida-de-bolsonaro-contra-o-stf/
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-15 23:25:04
Título: Variante Delta: 8 respostas sobre mutação mais contagiosa do coronavírus
Descrição: Nova versão do vírus já está em mais de 100 países e pode se tornar 
predominante em meses. Confira aqui o que já se sabe sobre suas 
particularidades, a influência da vacina e sua manifestação em crianças, entre 
outros pontos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58181926

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-15 22:27:45
Título: “O agro é contra os caminhoneiros”, diz Chorão [vídeo]
Descrição: Chorão, um dos líderes dos caminhoneiros, desmascarou em vídeo o 
cantor Sérgio Reis, que convocou manifestação dos profissionais da estrada 
contra o Supremo Tribunal Federal 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/o-agro-e-contra-os-caminhoneiros-
diz-chorao-video/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-15 18:01:35
Título: Pedidos de autorização para garimpo no Amazonas disparam 342% em 2020
Descrição: Setor garimpeiro quer transformar 8% do maior estado do Brasil em 
áreas de exploração mineral, aponta estudo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/15/pedidos-de-autorizacao-para-
garimpo-no-amazonas-dispara-342-em-2020

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-15 20:22:35
Título: No Recife, Lula dialoga com diversas siglas e prega unidade contra 
medidas de Bolsonaro
Descrição: Dirigente petista iniciou hoje visita ao Nordeste, encontrando 
dirigentes do governo pernambucano e movimentos populares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/15/no-recife-lula-dialoga-com-
diversas-siglas-e-prega-unidade-contra-medidas-de-bolsonaro

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-15 21:17:13
Título: Romanelli: O meio ambiente precisa de nós
Descrição: “Das mãos de Deus recebemos um jardim, aos nossos filhos não podemos 
deixar um deserto”. (Papa Francisco) Luiz Claudio Romanelli* Quando uma pessoa 
procura um 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/romanelli-o-meio-ambiente-precisa-
de-nos/

Fonte: MST
Data: 2021-08-15
Título: Lula visita assentamento do MST em Pernambuco nesta segunda-feira
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em seu estado de 
origem e fará uma visita em uma das áreas de assentamento na manhã desta 
segunda-feira (16), localizado na região metropolitana do Recife, Pernambuco.
O evento será exibido a partir das 10h nas redes sociais do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e no perfil do Youtube do Centro de 
Formação Paulo Freire e Brasil de Fato Pernambuco. A partir deste domingo (15), 
Lula tem encontros com governadores, movimentos sociais e sindicais e lideranças
regionais em Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. 
Url : https://mst.org.br/2021/08/15/lula-visita-assentamento-do-mst-em-
pernambuco-nesta-segunda-feira/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-15 22:56:51
Título: CPI deve suspender acareação entre Onyx e Miranda: “Pitoresca”
Descrição: Cúpula da CPI acredita que sessão não teria muito a acrescentar no 
relatório final

https://www.brasildefato.com.br/2021/08/15/no-recife-lula-dialoga-com-diversas-siglas-e-prega-unidade-contra-medidas-de-bolsonaro
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/15/no-recife-lula-dialoga-com-diversas-siglas-e-prega-unidade-contra-medidas-de-bolsonaro
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/romanelli-o-meio-ambiente-precisa-de-nos/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/romanelli-o-meio-ambiente-precisa-de-nos/
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/15/pedidos-de-autorizacao-para-garimpo-no-amazonas-dispara-342-em-2020
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/15/pedidos-de-autorizacao-para-garimpo-no-amazonas-dispara-342-em-2020
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/o-agro-e-contra-os-caminhoneiros-diz-chorao-video/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/o-agro-e-contra-os-caminhoneiros-diz-chorao-video/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58181926
https://mst.org.br/2021/08/15/lula-visita-assentamento-do-mst-em-pernambuco-nesta-segunda-feira/
https://mst.org.br/2021/08/15/lula-visita-assentamento-do-mst-em-pernambuco-nesta-segunda-feira/


Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-deve-suspender-acareacao-entre-
onyx-e-miranda-pitoresca/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Ex-agentes da ditadura argentina são condenados por estupro de 
prisioneiras
Descrição: Após anular medidas de anistia em 2005, Justiça argentina sentenciou 
mais de 1.000 pessoas por crimes cometidos durante a brutal ditadura que vigorou
no país entre 1976 e 1983.
Url :https://www.dw.com/pt-br/ex-agentes-da-ditadura-argentina-são-condenados-
por-estupro-de-prisioneiras/a-58866305?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-08-15
Título: Mourão responde Bolsonaro com provocação após ‘piada de cunhado’
Descrição: Mourão esperou a hora certa, mas finalmente conseguiu responder 
Bolsonaro sobre a tal ‘piada do cunhado’. No primeiro encontro entre os dois, o 
vice-presidente fez uma provocação e tanto sobre o tema.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/mourao-responde-
bolsonaro/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Gilmar Mendes determina devolução de passaporte a Marcelo Crivella
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes revogou os
efeitos da medida cautelar que proibia o ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo 
Crivella de se ausentar do país. Com isso, ele determinou a devolução do 
passaporte do bispo da Igreja Universal e ex-prefeito do Rio de Janeiro. De 
acordo com Gilmar Mendes o [ ]The post Gilmar Mendes determina devolução de 
passaporte a Marcelo Crivella appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/gilmar-mendes-determina-
devolucao-de-passaporte-a-marcelo-crivella/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-15 15:58:57
Título: Zeca Pagodinho é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro
Descrição: O ator recebeu duas doses de imunizante contra a Covid-19. Vacina é 
fundamental, mas não isenta pessoa de infecção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/15/zeca-pagoginho-e-internado-com-
covid-19-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-15 11:16:35
Título: Veja o que aconteceu em 7 países onde a direita alegou fraude eleitoral 
sem provas
Descrição: Experiências mostram que essa tática produziu instabilidade, mas não 
foi bem-sucedida em longo prazo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/15/veja-o-que-aconteceu-em-7-
paises-onde-a-direita-alegou-fraude-eleitoral-sem-provas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-15 12:48:50
Título: PT articula os governadores Rui Costa e Camilo Santana para o Senado
Descrição: O início do périplo de 11 dias do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) pelo Nordeste, neste domingo (15/08), também tem como objetivos 
convencer 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/pt-articula-os-governadores-rui-
costa-e-camilo-santana-para-o-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 08:47:18
Título: Deputado compara “contragolpe” de Bolsonaro a ação do Talibã: “Aqui não 
é Afeganistão”
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Descrição: Bolsonaro divulgou mensagem em lista de transmissão no WhatsApp que 
fala em “provável e necessário contragolpe” no dia 7 de setembro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-compara-contragolpe-de-
bolsonaro-a-acao-do-taliba-aqui-nao-e-afeganistao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 02:21:13
Título: Em jantar com Lula, governador de PE prega frente ampla contra Bolsonaro
Descrição: \É provável que o PT volte a fazer parte da Frente Popular\, 
assegurou fonte petista à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-governador-de-pe-frente-ampla-
contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 01:51:17
Título: Bolsonaro difunde mensagem que fala em “contragolpe” no 7 de setembro
Descrição: O presidente enviou mensagem em lista de transmissão no WhatsApp com 
claro conteúdo golpista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-mensagem-contragolpe-7-de-
setembro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-15 21:08:02
Título: Ministério da Economia denuncia invasão hacker no Tesouro
Descrição: Possíveis efeitos da ação ainda estão sendo investigados, Polícia 
Federal foi acionada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministerio-da-economia-invasao-hacker-
tesouro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-15 17:47:19
Título: Lideranças dos caminhoneiros renegam Sérgio Reis: “Não nos representa”
Descrição: Cantor bolsonarista diz que tem apoio de caminhoneiros em mobilização
golpista contra o STF, lideranças, no entanto, desmentem: \Canalha\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/liderancas-dos-caminhoneiros-renegam-
sergio-reis-nao-nos-representa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-15 17:05:23
Título: Exigir consentimento do marido para inserção de DIU remonta a Código 
Civil de 1916, diz advogada
Descrição: Denúncias dão conta de que alguns planos de saúde só cobrem inserção 
de DIU em mulheres casadas com o consentimento do marido, advogada alerta que 
prática é abusiva e ilegal
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/exigir-consentimento-do-marido-para-
insercao-de-diu-remonta-a-codigo-civil-de-1916-diz-advogada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-15 13:31:31
Título: Bolsonaro teria constrangido presidente de Portugal com piadas de teor 
sexual
Descrição: Durante passagem de Marcelo Rebelo de Sousa pelo Planalto, Bolsonaro 
ainda se recusou a usar máscara, enquanto toda a comitiva do português estava 
com a proteção
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-teria-constrangido-presidente-
de-portugal-com-piadas-de-teor-sexual/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-15 11:54:59
Título: Sérgio Reis perde fãs e sofre enxurrada de críticas no Instagram: “Fim 
de carreira”
Descrição: Sertanejo está organizando manifestação em apoio a Bolsonaro e, ao 
estilo Roberto Jefferson, chegou a desafiar o STF
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Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/sergio-reis-perde-fas-e-sofre-
enxurrada-de-criticas-no-instagram-fim-de-carreira/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-15 11:00:42
Título: Nova visita de Eduardo Bolsonaro a Bannon escancarou: vai ter tumulto 
nas eleições de 2022
Descrição: Não tem mais dúvida sobre qual será a tática de Bolsonaro: a mesma 
usada por Trump. 03 foi aos EUA aprender tudinho.The post Nova visita de Eduardo
Bolsonaro a Bannon escancarou: vai ter tumulto nas eleições de 2022 appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/15/eduardo-bolsonaro-bannon-trump-
eleicoes-fraude/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-16 04:30:53
Título: Senado indica veto às coligações proporcionais e contraria Câmara
Descrição: BRASÍLIA — Senadores governistas e da oposição criticam a volta das 
coligações proporcionais, em consonância com o presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), e sinalizam que votarão contra a medida, se ela entrar em 
pauta. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada em primeiro turno 
pela Câmara na semana passada e a votação em segundo turno está marcada para 
amanhã. Para valer nas eleições do ano que vem, o texto precisa ser chancelado 
pelo Senado até outubro.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/senado-indica-veto-as-coligacoes-
proporcionais-contraria-camara-25156556
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-15 00:00:00
Título: Cúpula do PT vê com bons olhos discurso de Marília Arraes em Pernambuco
Descrição: A cúpula do PT viu com bons olhos o discurso da deputada Marília 
Arraes (PT-PE) em encontro com o ex-presidente Lula neste domingo (16), em 
Pernambuco. Segundo participantes da reunião, a parlamentar disse que vai 
priorizar a disputa nacional contra qualquer rivalidade local.Leia mais 
(08/15/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/cupula-do-pt-ve-com-bons-olhos-discurso-de-marilia-
arraes-em-pernambuco.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-15 00:00:00
Título: Derrotada em 2018, velha guarda do PSDB ensaia retorno às urnas em 2022
Descrição: Três anos depois da eleição marcada pelo fenômeno da antipolítica e 
pela onda bolsonarista que ocupou o espaço da oposição ao PT, nomes da velha 
guarda do PSDB derrotados nas urnas em 2018 planejam voltar ao palco da política
no próximo ano. ?Leia mais (08/15/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/derrotada-em-2018-velha-guarda-do-psdb-ensaia-retorno-as-
urnas-em-2022.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-15 00:00:00
Título: Movimento de Sérgio Reis pode prejudicar demandas dos caminhoneiros, diz
líder da categoria
Descrição: Wallace Landin, presidente da Abrava (Associação Brasileira de 
Condutores de Veículos Automotores), que tem o apelido de Chorão, afirmou ao 
Painel que o movimento do cantor Sérgio Reis pode atrapalhar os 
caminhoneiros.Leia mais (08/15/2021 - 18h14)
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Data: 2021-08-15 00:00:00
Título: Base de Bolsonaro não enxerga um palmo à frente do nariz, diz presidente
da CPI da Covid
Descrição: O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), disse ao Painel não
ver problema em que se peça investigação sobre um ministro do Supremo Tribunal 
Federal, mas avaliou que a decisão de Jair Bolsonaro de pedir impeachment de 
dois magistrados da corte configura sobretudo um gesto político.Leia mais 
(08/15/2021 - 15h56)
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-15 18:44:39
Título: 'Maior derrota da história dos EUA': Trump ataca Biden após Talibã 
assumir controle do Afeganistão
Descrição: O governo do democrata Joe Biden afirmou que os EUA vão enviar 1.000 
soldados para o Afeganistão, elevando o número de forças norte-americanas no 
país para cerca de 6.000 no país.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021081517901507-maior-derrota-da-
historia-dos-eua-trump-ataca-biden-apos-taliba-assumir-controle-do-afeganistao/
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