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Fonte:Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro
Data: 2021-08-16
Título: Em defesa da cultura brasileira: o Palácio Capanema é nosso – mesa 
redonda.
Descrição: Dia 17/08, 20:30 (Bsb). Debatedores: Antônio Augusto Arantes, Jurema 
Machado, Márcia Chuva. Mediador: Marcos Olender
Url : https://forumpatrimoniobr.wordpress.com/2021/08/16/em-defesa-da-cultura-
brasileira-o-palacio-capanema-e-nosso-mesa-redonda/

Fonte: CUT
Data: 2021-08-16
Título: Greve dos servidores será reforçada com atos de trabalhadores de outras categorias
Descrição: O próximo passo da luta contra a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 32, da reforma Administrativa do governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL), na
quarta-feira (18), está sendo organizado em todo o país e será marcado pela 
greve nacional dos servidores públicos municipais, estaduais e federais e por 
atos, mobilizações e paralisações das demais categorias profissionais, como 
bancários, químicos e metalúrgicos.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/greve-dos-servidores-sera-reforcada-com-
atos-de-trabalhadores-de-outras-categori-ae9a

Fonte: MST
Data: 2021-08-16
Título: “Nós vamos recuperar o direito de ser feliz nesse país”, diz Lula 
durante visita ao MST
Descrição: O encontro de Lula com seu estado de origem, neste giro de 
articulações importantes que o ex-presidente faz pelo Nordeste, teve um momento 
emblemático justamente num assentamento de Reforma Agrária. O reencontro do ex-
presidente com o trabalhador e a trabalhadora rural, que alimentam o país, foi 
regado a maracatu, olho no olho e escuta e, claro, o sabor da produção saudável 
do assentamento.
Url : https://mst.org.br/2021/08/16/nos-vamos-recuperar-o-direito-de-ser-feliz-
nesse-pais-diz-lula-durante-visita-ao-mst/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-16
Título: Governadores, STF e Congresso reagem a abusos do bolsonarismo
Descrição: Nesta segunda-feira, a crise institucional seguiu sem sinais de 
arrefecer, em meio a provocações do bolsonarismo, ameaças, boatos e notícias 
falsas. Diante dos ataques de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram documento em apoio à
Corte. “O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário independente, 
livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis”, diz o documento.
Em outra frente, nesta terça (17), às 9h30, o ministro da Defesa, general Braga 
Netto, será ouvido no Plenário 13 da Câmara dos Deputados.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/08/governadores-stf-
congresso-abusos-bolsonarismo/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-16 20:05:39
Título: Campanha de Bolsonaro contra urna eletrônica 'afeta decisão de 
investir', diz ex-presidente da Fiesp
Descrição: Para Lafer Piva, gestão econômica de Bolsonaro e do ministro Paulo 
Guedes não vem funcionando. 'Não deu certo. Guedes partiu com alguns autoenganos
e desconhecimentos do tamanho do desafio.'
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58209521

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-08-16 23:23:42
Título: Ministério da Defesa anuncia que não haverá desfile em 7 de setembro
Descrição: A pasta encaminhou uma nota aos comandos de Exército, Marinha e 
Aeronáutica para avisar que não acontecerá a parada militar no aniversário da 
Independência, supostamente em consequência da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ministerio-da-defesa-anuncia-que-nao-
havera-desfile-em-7-de-setembro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 02:46:21
Título: Heleno volta a falar em intervenção militar: “Pode acontecer”, veja 
vídeo
Descrição: Em meio a crise com instituições, ministro da GSI citou artigo 142 da
Constituição ao falar sobre \excessos\ do Judiciário
Url :https://revistaforum.com.br/politica/heleno-volta-a-falar-em-intervencao-
militar-pode-acontecer-veja-video/

Fonte: Poder360
Título: “Não acredito em intervenção federal no momento”, diz general Heleno
Descrição: Falou no programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, nesta 2ª feira 
(16.ago.2021)
Url :https://www.poder360.com.br/governo/nao-acredito-em-intervencao-federal-no-
momento-diz-general-heleno/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 13:19:47
Título: Governadores de 13 estados e DF se solidarizam com STF contra Bolsonaro
Descrição: \O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário 
independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis\, 
diz a nota
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governadores-de-13-estados-e-df-se-
solidarizam-com-stf-contra-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 02:03:34
Título: Após ser intimado por Cármen Lúcia, Aras diz que abriu “apuração” contra
Bolsonaro
Descrição: PGR ficou quase 2 semanas em silêncio sobre notícia-crime apresentada
pelo PT que acusa Bolsonaro de uso indevido da TV Brasil para transmitir sua 
live com fake news eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-ser-intimado-por-carmen-lucia-
aras-diz-que-abriu-apuracao-contra-bolsonaro/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-16 19:00:24
Título: Aldo Rebelo: “Quem está com a legalidade dentro das Forças Armadas é 
quem está calado”
Descrição: Em entrevista à Pública, ex-ministro da Defesa garante que militares 
respeitam a Constituição e não se sujeitarão “ao papel de milícia de quem quer 
que seja”
Url :https://apublica.org/2021/08/aldo-rebelo-quem-esta-com-a-legalidade-dentro-
das-forcas-armadas-e-quem-esta-calado/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-16 15:02:26
Título: A íntima relação entre cocaína e madeira ilegal na Amazônia
Descrição: Pesquisadores e policiais apontam uso crescente de cargas de origem 
florestal na exportação de drogas — madeira de crime ambiental é hoje uma das 
principais “maquiagens”
Url :https://apublica.org/2021/08/a-intima-relacao-entre-cocaina-e-madeira-
ilegal-na-amazonia/
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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-16
Título: Agente da ditadura, coronel Curió é novamente denunciado por homicídio
Descrição: Desta vez, Curió é denunciado pela morte de militante no Pará, em 
1974. Pedro Carretel foi morto a tiros, de mãos amarradas. “Na época, Pedro 
Carretel já tinha se entregado, estava preso e era obrigado a trabalhar como 
guia do Exército nas matas da região”, diz o MPF. A referência é ao sudeste do 
Pará. “Um grupo chefiado por Curió levou a vítima de uma base militar conhecida 
como Casa Azul, em Marabá, até uma fazenda em Brejo Grande do Araguaia. E 
executou o preso a tiros enquanto ele estava sentado e de mãos amarradas.”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/08/curio-ditadura-nova-
denuncia-mpf-homicido/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 22:40:53
Título: Washington Post destaca: aliados de Bolsonaro correm para se vacinar, 
apesar do presidente
Descrição: Jornal da capital dos EUA informou que embora presidente brasileiro 
trabalhe para desacreditar os imunizantes que salvam vidas, seus 
correligionários e apoiadores garantem doses para se prevenir da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/washington-post-aliados-bolsonaro-
correm-vacinar/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-16 23:38:00
Título: Crise hídrica é resultado de má gestão dos reservatórios das usinas, 
dizem debatedores
Descrição: Para eles, reajustes de tarifas de energia elétrica privilegiam lucro
de empresas e acionistas, governo contesta
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/795057-crise-hidrica-e-resultado-de-ma-
gestao-dos-reservatorios-das-usinas-dizem-debatedores/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-16 14:38:07
Título: Trabalhadores dos Correios entram em greve nesta terça-feira (17) 
Descrição: Os funcionários dos Correios aderem também à mobilização em defesa do
serviço público na quarta-feira, dia 18
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/16/trabalhadores-dos-correios-
iniciam-paralisacao-amanha-17

Fonte: Poder360
Título: TSE manda redes sociais bloquear ganhos de perfis bolsonaristas
Descrição: Corregedor eleitoral atende a pedido da PF e confisca monetização de 
perfis e canais envolvidos com fake news sobre sistema eleitoral
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/tse-manda-redes-sociais-bloquear-
ganhos-de-perfis-bolsonaristas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-16 18:41:50
Título: Eduardo Moreira denuncia Itaipu por descaso com indígenas no oeste do 
Paraná
Descrição: Economista usou as redes sociais para cobrar da usina hidrelétrica 
mais atenção com as demandas da etnia Avá-Guarani
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/16/eduardo-moreira-denuncia-itaipu-
por-descaso-com-indigenas-no-oeste-do-parana

Fonte: Vatican News - Español
Título: Brasil. Claretianos fazem campanha para desinvestimento na mineração
Descrição:Um ano após a morte do Bispo Pedro Casaldáliga Pla, religioso dos 
Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos), a Congregação 
dos Claretianos da América e do Caribe firmou seu compromisso de denunciar a 
violência perpetrada contra os povos indígenas pelos mineiros e indústrias 
extrativas.
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Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-08/claretianos-campana-
solidaridad-mision-aniversario-fundador.html

Fonte: Poder360
Título: TSE manda redes sociais bloquear ganhos de perfis bolsonaristas
Descrição: Corregedor eleitoral atende a pedido da PF e confisca monetização de 
perfis e canais envolvidos com fake news sobre sistema eleitoral
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/tse-manda-redes-sociais-bloquear-
ganhos-de-perfis-bolsonaristas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-16 12:50:01
Título: Variante delta já corresponde a mais da metade dos casos de covid 
analisados no Rio
Descrição: Internações voltaram a subir na capital e secretário de saúde orienta
para que a população não deixe de usar máscara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/16/variante-delta-ja-corresponde-a-
mais-da-metade-dos-casos-de-covid-analisados-no-rio

Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-17 04:30:54
Título: Covid-19: avanço da variante Delta no Rio sobrecarrega redes pública e 
privada, que correm para reabrir leitos
Descrição: RIO - A rede privada de hospitais da cidade do Rio sofre com o avanço
da variante Delta do coronavírus — considerada mais transmissível e que já 
corresponde a mais da metade das amostras analisadas tanto no estado (60,3%) 
quanto na capital (56,6%). Nos últimos 15 dias, aumentou de 30% a 40% a procura 
pelas emergências particulares por pessoas com Covid-19, afirma Graccho Alvim, 
diretor da Associação de Hospitais Privados do Estado do Rio. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/covid-19-avanco-da-variante-delta-no-rio-
sobrecarrega-redes-publica-privada-que-correm-para-reabrir-leitos-25158216
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-16 17:46:11
Título: Pesquisa da UFPR detecta variante delta em 45% dos casos de Covid 
examinados pela instituição
Descrição: Pesquisadores dizem que a melhor forma para evitar que as variantes 
se alastrem é o monitoramento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/16/pesquisa-da-ufpr-detecta-
variante-delta-em-45-dos-casos-de-covid-examinados-pela-instituicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-16 17:17:02
Título: Em PE, Lula dispara contra Bolsonaro: “Ele se esconde por trás das 
Forças Armadas\
Descrição: Ex-presidente cumpriu agenda com movimentos populares, parlamentares 
e dirigentes partidários no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/16/em-pe-lula-dispara-contra-
bolsonaro-ele-se-esconde-por-tras-das-forcas-armadas

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-16 23:27:00
Título: Representante de vítimas do contraceptivo Essure diz que brasileiras 
foram usadas como cobaias
Descrição: Deputada sugere mudanças na legislação sobre laqueadura
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/795055-representante-de-vitimas-do-
contraceptivo-essure-diz-que-brasileiras-foram-usadas-como-cobaias/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-16 17:06:10
Título: Alerta de ciclone, estradas bloqueadas: brasileiros no Haiti relatam 
apreensão pós-terremoto
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Descrição: Diretor do Centro Cultural Brasil-Haiti analisa que o desastre “não é
natural, mas primeiramente social”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/16/alerta-de-ciclone-estradas-
bloqueadas-brasileiros-no-haiti-relatam-apreensao-pos-terremoto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-16 15:47:27
Título: Lula visita assentamento do MST e fala de combate à fome, solidariedade 
e soberania nacional
Descrição: Para ex-presidente, com o fortalecimento de políticas para a 
agricultura familiar, “um outro país é possível”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/16/lula-visita-assentamento-do-mst-
e-fala-de-combate-a-fome-solidariedade-e-soberania-nacional
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-17 00:01:12
Título: PCdoB busca filiação de Roberto Requião para disputar o governo do 
Paraná 2022
Descrição: O PCdoB aposta na federação partidária para conquistar novas 
lideranças e nesse contexto busca a filiação do ex-governador do Paraná e ex-
senador Roberto Requião, recém-saído 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/pcdob-busca-filiacao-de-roberto-
requiao-para-disputar-o-governo-do-parana-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-16 20:31:02
Título: Deputado Requião Filho “investiga” cantor Sergio Reis por propaganda do 
governo Ratinho Junior
Descrição: O deputado estadual Requião Filho (MDB), nesta segunda-feira (16/08),
afirmou que o cantor Sérgio Reis é garoto propaganda do Governo Ratinho Junior. 
O artista convocou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/deputado-requiao-filho-investiga-
cantor-sergio-reis-por-propaganda-do-governo-ratinho-junior/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-16 15:15:39
Título: Sergio Reis desaba em choro com medo de prisão [vídeo]
Descrição: No governo Bolsonaro, até penicilina conversa com a bactéria. 
Indígena gosta de fazendeiros e o agro, que é contra o frete mínimo, dá ordem 
para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/sergio-reis-desaba-em-choro-com-
medo-de-prisao-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 09:02:11
Título: Vera Magalhães constrange Martinho da Vila com pergunta sobre milícias e
apanha nas redes
Descrição: Após Roda Viva, Vera Magalhães foi às redes se gabar da pergunta 
desnecessária. Tunico, filho de Martinho da Vila, comentou. \Respeite a historia
de meu pai. Ele semeia nossa Africanidade. Não semeia ódio, milícias e 
assassinatos como de Marielle\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/vera-magalhaes-constrange-martinho-da-
vila-com-pergunta-sobre-milicias-e-apanha-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 04:52:21
Título: Leonardo Boff participa de aula inaugural do curso de base da CMP e 
Fundação Perseu Abramo
Descrição: Online e gratuito, curso visa a formação da militância e 
fortalecimento dos movimentos para a disputa política, abordando temas como 
trabalho, educação popular, saúde, moradia, direito à cidade, racismo, violência
de gênero, religião, entre outros, saiba como se inscrever
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/leonardo-boff-participa-de-aula-
inaugural-do-curso-de-base-da-cmp-e-fundacao-perseu-abramo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 01:34:24
Título: TSE desmente fake news bolsonarista de que pediu inquérito contra Sérgio
Reis
Descrição: Apesar do sertanejo organizar manifestação contra as instituições, 
tribunal não tomou nenhuma medida contra o fato
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tse-desmente-fake-news-bolsonarista-de-
que-pediu-inquerito-contra-sergio-reis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 01:19:31
Título: Ministro do TSE bloqueia financiamento de canais de fake news
Descrição: Terça Livre e Oswaldo Eustáquio estão entre os afetados pela decisão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-bloqueia-financiamento-canais-
fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 01:06:42
Título: Advogado é agredido por PMs e leva tiro de bala de borracha em 
restaurante
Descrição: Policiais teriam chegado ao local xingando o dono do estabelecimento,
em RR, por estar aberto fora do horário permitido. Vítima diz que, sem qualquer 
razão, recebeu um disparo no abdômen, seguido de uma sessão de espancamento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/advogado-agredido-pms-bala-borracha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 00:43:24
Título: Golpista, Sérgio Reis deve R$ 640 mil à União
Descrição: Conforme a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, duas empresas as 
quais o bolsonarista é sócio-administrador constam da Dívida Ativa da União: 
Vanelli Produções Artísticas e Sérgio Reis Produções e Promoções Artísticas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/golpista-sergio-reis-deve-r-640-mil-a-
uniao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 00:28:17
Título: Comentário de Camarotti sobre Aras choca defensor público: “Meu Deus”
Descrição: Gustavo de Almeida Ribeiro foi às redes criticar a abordagem usada 
pelo apresentador
Url :https://revistaforum.com.br/midia/camarotti-sobre-aras-choca-defensor-
publico-meu-deus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 00:15:53
Título: Os bastidores do encontro de Lula com Paulo Câmara e João Campos no 
Recife
Descrição: Ex-presidente costura alianças políticas com o PSB em Pernambuco e a 
nível nacional
Url :https://revistaforum.com.br/politica/os-bastidores-do-encontro-de-lula-com-
paulo-camara-e-joao-campos-no-recife/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 21:39:36
Título: Centrais pedem a senadores rejeição da MP 1045
Descrição: Organização de entidades representativas dos trabalhadores 
encaminharam documento ao Senado para que parlamentares vetem medidas aprovadas 
na Câmara que precarizam ainda mais relações de trabalho no país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/centrais-pedem-senadores-rejeicao-da-
mp-1045/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 20:29:00

https://revistaforum.com.br/noticias/centrais-pedem-senadores-rejeicao-da-mp-1045/
https://revistaforum.com.br/noticias/centrais-pedem-senadores-rejeicao-da-mp-1045/
https://revistaforum.com.br/politica/os-bastidores-do-encontro-de-lula-com-paulo-camara-e-joao-campos-no-recife/
https://revistaforum.com.br/politica/os-bastidores-do-encontro-de-lula-com-paulo-camara-e-joao-campos-no-recife/
https://revistaforum.com.br/midia/camarotti-sobre-aras-choca-defensor-publico-meu-deus/
https://revistaforum.com.br/midia/camarotti-sobre-aras-choca-defensor-publico-meu-deus/
https://revistaforum.com.br/brasil/golpista-sergio-reis-deve-r-640-mil-a-uniao/
https://revistaforum.com.br/brasil/golpista-sergio-reis-deve-r-640-mil-a-uniao/
https://revistaforum.com.br/brasil/advogado-agredido-pms-bala-borracha/
https://revistaforum.com.br/politica/tse-bloqueia-financiamento-canais-fake-news/
https://revistaforum.com.br/politica/tse-bloqueia-financiamento-canais-fake-news/
https://revistaforum.com.br/brasil/tse-desmente-fake-news-bolsonarista-de-que-pediu-inquerito-contra-sergio-reis/
https://revistaforum.com.br/brasil/tse-desmente-fake-news-bolsonarista-de-que-pediu-inquerito-contra-sergio-reis/


Título: Embaixador da China condena “violência cibernética” em meio a ataques 
bolsonaristas
Descrição: Através das redes sociais, apoiadores de Bolsonaro têm exposto um 
plano de invadir a embaixada chinesa no dia 7 de setembro
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/embaixador-da-china-condena-
violencia-cibernetica-em-meio-a-ataques-bolsonaristas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 19:38:00
Título: “Difícil de passar”, diz Mourão sobre impeachment de ministros do STF
Descrição: Vice-presidente, no entanto, endossou Bolsonaro ao dizer que o STF 
está \extrapolando os limites\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dificil-de-passar-diz-mourao-sobre-
impeachment-de-ministros-do-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 18:15:19
Título: Lula sobre as Forças Armadas: “Não tem que se meter em política”
Descrição: O ex-presidente também afirmou que Bolsonaro se esconde atrás de 
militares e milicianos porque é um “covarde que não tem relação com a sociedade 
civil”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-forcas-armadas-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 16:41:14
Título: “Alunos com deficiência atrapalham”, diz ministro da Educação
Descrição: Milton Ribeiro já havia declarado que a universidade \deve ser para 
poucos\ e que reitores não podem ser de esquerda e \muito menos lulistas\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/alunos-deficiencia-atrapalham-
ministro-educacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 12:34:31
Título: Fred Ramon, filho de faxineira aprovado em 9 universidades nos EUA, 
agradece a Lula
Descrição: Aos 20 anos, Fred Ramon, filho da faxineira Suely Santos, foi 
aprovado em nove universidades dos EUA. Em Recife, estudante teve encontro 
emocionante com Lula: \Muito obrigado por acreditar em nós\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fred-ramon-filho-de-faxineira-
aprovado-em-9-universidades-nos-eua-agradece-a-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-16 09:57:52
Título: Morre Duda Mendonça, criador do slogan “Lulinha, Paz e Amor”
Descrição: Publicitário de origem, ele foi o marqueteiro mais célebre do país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-duda-mendonca-criador-do-slogan-
lulinha-paz-e-amor/
 
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: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-16 14:26:17
Título: Silvia Labayrú, sobrevivente da ditadura argentina: “Mulheres foram 
sistematicamente estupradas”
Descrição: Vítima comemora a condenação a 20 anos de prisão do ex-oficial de 
inteligência que a tratou como escrava sexual, com a esperança de que mais 
vítimas denunciem os abusos
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Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-16/silvia-labayru-
sobrevivente-da-ditadura-argentina-mulheres-foram-sistematicamente-
estupradas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-16 00:00:00
Título: Pacheco admite crise entre Poderes e diz que patriotas são os que querem
unir o país, e não dividi-lo
Descrição: Em meio à nova crise aberta entre os Poderes, com o anúncio de Jair 
Bolsonaro de que vai entregar ao Senado pedido de abertura de processo contra 
ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente da Casa, o senador 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta segunda-feira (16) que patriotas são os 
que unem o Brasil e não dividem.Leia mais (08/16/2021 - 18h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/pacheco-admite-crise-entre-poderes-e-diz-que-patriotas-sao-
os-que-querem-unir-o-pais-e-nao-dividi-lo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-16 00:00:00
Título: Randolfe coloca Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, na mira da 
CPI da Covid
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) quer que Marco Polo Del Nero, 
ex-presidente da CBF, preste depoimento à CPI da Covid. O parlamentar disse ao 
Painel que já protocolou requerimento para que o cartola seja ouvido.Leia mais 
(08/16/2021 - 18h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/randolfe-coloca-marco-polo-del-nero-ex-presidente-
da-cbf-na-mira-da-cpi-da-covid.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-16 00:00:00
Título: Ciro diz que Zambelli é destrambelhada, e deputada afirma que ele busca 
'seus últimos minutos de fama'
Descrição: A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) rebateu nesta segunda-
feira (16) as declarações do ex-governador Ciro Gomes (PDT), que acusou o marido
da parlamentar de estar ligado \ao que há de pior na escória da PM do 
Ceará\.Leia mais (08/16/2021 - 17h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/ciro-diz-que-zambelli-e-destrambelhada-e-
deputada-afirma-que-ele-busca-seus-ultimos-minutos-de-fama.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-16 00:00:00
Título: Bolsonaro ouve tema de 'Missão: Impossível' e dá tiro de artilharia em 
treino da Marinha, veja vídeo
Descrição: A demonstração da Marinha usada como justificativa para o criticado 
desfile de blindados em frente ao Palácio do Planalto teve nesta segunda-feira 
(16), em Formosa (GO), tiros de artilharia disparados pelo presidente Jair 
Bolsonaro e pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos principais 
líderes do centrão.Leia mais (08/16/2021 - 14h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/bolsonaro-ouve-tema-de-missao-impossivel-e-da-tiro-de-
artilharia-em-treino-da-marinha-veja-video.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-16 00:00:00
Título: Bolsonaro diz a aliados que vai vetar projeto que cria federação 
partidária e daria sobrevida a siglas pequenas
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro afirmou a auxiliares que vetará o projeto
que permite a partidos políticos se organizarem em federação por ao menos quatro
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anos, o que representaria uma sobrevida a legendas pequenas, que correm risco de
serem extintas por não alcançarem um percentual mínimo de votos nas 
eleições.Leia mais (08/16/2021 - 13h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/bolsonaro-diz-a-aliados-que-vai-vetar-projeto-que-cria-
federacao-partidaria-e-daria-sobrevida-a-siglas-pequenas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-16 00:00:00
Título: Lava Jato do Rio tenta driblar desmonte, assina delação milionária e 
oferece denúncias
Descrição: Na mira do Conselho Nacional do Ministério Público, sem apoio da 
Procuradoria-geral da República e com investigações anuladas pelas cortes 
superiores, os procuradores da Lava Jato do Rio Janeiro fecharam um acordo de 
delação premiada milionário e ofereceram ao menos três denúncias nos últimos 
meses.Leia mais (08/16/2021 - 12h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/lava-jato-do-rio-tenta-driblar-desmonte-assina-
delacao-milionaria-e-oferece-denuncias.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-16 00:00:00
Título: Gleisi cobra cúpula do Santander na Espanha por texto que cita golpe 
contra Lula
Descrição: A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-
PR), enviou à presidente do Banco Santander, Ana Botín, e ao conselho de 
administração da instituição uma carta em que cobra medidas contra um relatório 
que cita a possibilidade de golpe contra o ex-presidente Lula para evitar a 
volta do PT ao poder.Leia mais (08/16/2021 - 11h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/gleisi-cobra-de-santander-medidas-sobre-
relatorio-que-cita-golpe-contra-lula.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-16 00:00:00
Título: Fachin vetou o acesso de Aras a provas sigilosas das forças-tarefas da 
Lava Jato
Descrição: Há exatos dois anos, o ministro Edson Fachin, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), desautorizou o intercâmbio de provas colhidas pelas forças-
tarefas da Lava Jato com a cúpula da Procuradoria-Geral da República. A 
tentativa do PGR Augusto Aras de obter acesso a dados e informações -inclusive 
as que estavam sob sigilo judicial- foi o estopim da [...]Leia mais (08/16/2021 
- 10h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=50221
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-08-16 00:00:00
Título: Facebook e grupos de telecomunicações incluem mais 4 países em maior 
cabo submarino do mundo
Descrição: O Facebook e um grupo de companhias africanas e globais de 
telecomunica&ccedil,&otilde,es v&atilde,o incorporar mais quatro países ao 
projeto de constru&ccedil,&atilde,o do maior cabo submarino do mundo, ampliando 
o empreendimento na &Aacute,frica mais cedo que o planejado.Leia mais 
(08/16/2021 - 16h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/08/facebook-e-grupos-de-telecomunicacoes-incluem-mais-4-paises-a-
maior-cabo-submarino-do-mundo.shtml
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-16 19:10:00
Título: Comissão aprova projeto que dobra multa por reincidência nos casos de 
vazamento de dados pessoais
Descrição: Legislação atual define um limite de até R$ 50 milhões por infração
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/794814-comissao-aprova-projeto-que-
dobra-multa-por-reincidencia-nos-casos-de-vazamento-de-dados-pessoais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-17 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 17 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (17), marcada pelo discurso de Biden sobre o 
colapso afegão, pelos esforços internacionais de resolver a crise no Afeganistão
e pela ação judicial da empresa espacial de Bezos contra a NASA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021081717906633-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-17-de-agosto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-17 05:28:43
Título: Após Iugoslávia e Líbia não devia haver outras expectativas sobre EUA no
Afeganistão, diz MRE russo
Descrição: O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que a situação
atual no Afeganistão é um resultado lógico de ações norte-americanas no país e 
que os EUA não conseguiram alcançar seu objetivo principal de conter o Talibã.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021081717906333-apos-iugoslavia-e-
libia-nao-devia-haver-outras-expectativas-sobre-eua-no-afeganistao-diz-mre-
russo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-17 04:43:28
Título: Pela 1ª vez é declarada grave escassez de água no maior reservatório dos
EUA
Descrição: As autoridades anunciaram uma redução obrigatória no fornecimento 
d'água a milhões de pessoas em meio às secas na bacia baixa do rio Colorado.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021081717905493-pela-1-vez-e-
declarada-grave-escassez-de-agua-no-maior-reservatorio-dos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-16 14:59:14
Título: 'Agricultor brasileiro tem conhecimento, falta é assistência' diz 
analista sobre geadas e secas
Descrição: Ação das geadas na agricultura brasileira pode causar efeito dominó 
nos preços de outros alimentos e na inflação. A Sputnik Brasil conversou com um 
especialista sobre questões agrícolas do país e efeitos do clima.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021081617904753-agricultor-brasileiro-
tem-conhecimento-falta-e-assistencia-diz-analista-sobre-geadas-e-secas/
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