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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-17
Título: Trabalhadores param, dia 18, contra reforma de Bolsonaro que quer 
destruir serviço público
Descrição: Essenciais ao país, servidores municipais, estaduais e federais 
entram em greve nesta quarta em defesa dos empregos e contra privatizações. Atos
serão realizados em diversas cidades. Confira a agenda
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2021/08/trabalhadores-param-
contra-reforma-de-bolsonaro-que-quer-destruir-servico-publico/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-08-17
Título: Os investidores em fabricantes de armas dos EUA são os únicos vencedores
claros da guerra do Afeganistão
Descrição: Por Jessica Corbett. Os preços das ações dos fabricantes militares 
superaram em muito o desempenho do mercado de ações geral durante a Guerra do 
Afeganistão. E os falcões que mentiram sobre a invasão e ocupação do Afeganistão
pelos EUA por duas décadas continuam a espalhar fantasias em meio à tomada do 
poder pelo Taleban e à evacuação de Cabul pelos EUA, críticos progressistas 
lembraram ao mundo quem se beneficiou da "guerra sem fim". "As forças dos EUA no
Afeganistão têm sido o plano de negócios do complexo militar-industrial por mais
de 20 anos", disse o grupo de defesa Public Citizen, com sede em Washington, DC.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/17/investors-in-us-weapon-makers-only-
clear-winners-of-afghan-war/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-17 17:36:03
Título: CPI da Covid: auditor do TCU indica que estudo sobre notificação foi 
adulterado no Planalto
Descrição: Testemunha disse à comissão que seu pai enviou documento a Bolsonaro 
como recebeu, depois disso, teria sido adulterado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/cpi-da-covid-auditor-do-tcu-
indica-que-estudo-sobre-notificacao-foi-adulterado-no-planalto

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 23:53:44
Título: Bolsonaro comete crime de improbidade sanitária com “relatório” do TCU, 
diz advogado
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), após depoimento do auditor do
TCU na CPI, atribuiu novo crime a Bolsonaro, o de falsificação, advogado Thiago 
Campos vai além e expõe outros crimes no âmbito do direito sanitário
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-comete-crime-de-improbidade-
sanitaria-com-relatorio-do-tcu-diz-advogado/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-17 20:41:14
Título: Brasil registra 1.106 óbitos em 24h e supera 570 mil mortos por covid 
desde início da pandemia
Descrição: Taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 271,5 
no país, a quinta mais alta do mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/brasil-registra-1-106-obitos-em-
24h-e-supera-570-mil-mortos-por-covid-desde-inicio-da-pandemia
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: PGR diz que Bolsonaro não comete crime por não usar máscara
Descrição: A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou, ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), argumentos colocando em dúvida a eficácia do uso de 
máscaras contra a covid-19, e defendendo um suposto direito do presidente Jair 
Bolsonaro de comparecer em eventos públicos sem a proteção. Nesse contexto de 
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incerteza sobre o grau de eficácia do equipamento, embora seja recomendável 
[ ]The post PGR diz que Bolsonaro não comete crime por não usar máscara appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/pgr-diz-que-bolsonaro-nao-
comete-crime-por-nao-usar-mascara/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 00:31:21
Título: Deixa o homem coçar: Bolsonaro usa “golpe” para ninguém perceber que não
trabalha
Descrição: O que Bolsonaro mais faz é tirar selfies e andar de moto, se não 
vivesse ameaçando a democracia, ninguém lembraria que é o presidente
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/deixa-o-homem-cocar-
bolsonaro-usa-golpe-para-ninguem-perceber-que-nao-trabalha/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-08-17
Título: Bolsonaro volta a espalhar fake news para detonar Doria: “Quem tomou 
Coronavac está morrendo”
Descrição: Bolsonaro voltou a espalhar fake news para tentar desacreditar o 
governador João Doria. Dessa vez, o presidente atacou novamente a Coronavac e 
disse que vacinados com o imunizante estão morrendo. A frase foi dita nesta 
terça-feira (17), durante entrevista a uma rádio do Mato Grosso. “Olha o que 
está acontecendo com a Coronavac, ninguém tem coragem de falar. Gente que tomou 
as duas doses, foi infectada e está morrendo”, disse.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/bolsonaro-fake-news-
doria/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-18
Título: PF alerta TSE para semelhança entre métodos dos bolsonaristas e de Trump
na divulgação de notícias falsas
Descrição: A Polícia Federal afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral que canais 
bolsonaristas nas redes sociais atuam com o objetivo de “diminuir a fronteira 
entre o que é verdade e o que é mentira”. A estratégia bolsonarista é atacar a 
imprensa e difundir fake news, método que foi utilizado em várias ações e 
recentemente na campanha contra as urnas eletrônicas.
Segundo a PF, os bolsonaristas utilizam uma estratégia de comunicação semelhante
à das eleições de 2016 nos EUA, elaborada e orientada por Steve Bannon, ex-
estrategista de Donald Trump, e também na eleição presidencial vencida por 
Bolsonaro em 2018, informa reportagem do Globo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/pf-alerta-tse-para-semelhanca-entre-
metodos-dos-bolsonaristas-e-de-trump-na-divulgacao-de-noticias-falsas

Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa: vacinar-se é um ato de amor
Descrição: Numa mensagem em vídeo para os povos da América Latina, o Papa 
Francisco os convida a vacinar-se contra o coronavírus: um gesto simples, mas 
profundo, para um futuro melhor. Mensagem à qual se somam os apelos conjuntos de
prelados do continente americano: é necessário ser responsável pelo bem comum, 
porque somos uma família
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-08/papa-francisco-mensagem-
video-vacinacao-povos-america-latina.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 09:20:13
Título: Negacionismo: Braga Netto diz que não houve Ditadura e PGR questiona 
eficácia de máscaras
Descrição: A defesa das teses esdrúxulas de Bolsonaro toma conta de todos os 
servidores públicos alinhados com sua ideologia negacionista e odienta. Dois 
exemplos ocorreram nesta terça-feira (17): Walter Braga Netto, ministro da 
Defesa, afirmou que não houve Ditadura no país, enquanto a vice-procuradora 
Lindôra Araújo, braço direito de Augusto Aras, questionou o uso de máscaras [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/negacionismo-braga-netto-diz-que-nao-
houve-ditadura-e-pgr-questiona-eficacia-de-mascaras/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-18 01:02:39
Título: Braga Netto mente sobre ditadura, enquanto diz que Forças Armadas 
respeitarão a Constituição
Descrição: Chamado a se explicar sobre ameaças ao Congresso, ministro da Defesa 
afirmou que “se houvesse ditadura, talvez muitas pessoas não estariam aqui”. Ele
negou, ainda, que tenha enviado mensagem para ameaçar eleições
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-18/braga-netto-mente-sobre-
ditadura-enquanto-diz-que-forcas-armadas-respeitarao-a-constituicao.html
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 23:08:01
Título: Vídeo – Teixeira a Braga Netto, sobre voto impresso: “cabe obedecer, ou 
será preso”
Descrição: Deputado petista disse ainda ao ministro da Defesa que não é general 
quem toma decisões políticas, mas sim o Congresso. “O senhor tem que ficar no 
seu quadradinho”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/teixeira-braga-netto-obedecer-ou-
preso/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-17 00:00:00
Título: Celso de Mello diz que general Heleno é 'profanador' ao admitir 
intervenção militar no Brasil
Descrição: O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello 
rechaçou as declarações do ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segurança 
Institucional) que disse haver possibilidade de intervenção militar em caso de 
gravidade na relação entre os Poderes.Leia mais (08/17/2021 - 18h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/celso-de-mello-diz-que-general-heleno-e-
profanador-ao-admitir-intervencao-militar-no-brasil.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 20:55:25
Título: XP/Ipespe: Maioria dos brasileiros é contra o voto impresso defendido 
por Bolsonaro
Descrição: Presidente chegou a colocar tanques de guerra em Brasília no dia da 
análise da proposta na Câmara com claro intuito de intimidar deputados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/xp-ipespe-maioria-dos-brasileiros-e-
contra-o-voto-impresso-defendido-por-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-17 13:57:48
Título: Pesquisa XP desta terça mostra Lula com 16 pontos à frente de Bolsonaro 
se eleição fosse hoje 
Descrição: Esta é a 5ª pesquisa em que o ex-presidente repete alta – ele tinha 
25% em março, quando seu nome voltou a ser testado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/pesquisa-xp-desta-terca-mostra-
lula-com-16-pontos-a-frente-de-bolsonaro-se-eleicao-fosse-hoje

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-17 11:56:06
Título: Arthur Lira ganha prêmio Motosserra de Ouro por projetos de lei 
antiambientais  
Descrição: Como presidente da Câmara, o parlamentar tem agilizado a tramitação 
de iniciativas criticadas por ambientalistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/arthur-lira-ganha-premio-
motosserra-de-ouro-por-projetos-de-lei-antiambientais
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-08-17 19:04:38
Título: Artigo | Universidade para poucos: o ministro da Educação e o 
preconceito de classe
Descrição: Discriminação se matiza entre ideia de que os pobres são menos 
inteligentes, não se esforçam e, por isso, não têm mérito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/artigo-universidade-para-poucos-
o-ministro-da-educacao-e-o-preconceito-de-classe

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-17 14:31:23
Título: Aposentados protestam contra direção da Petrobras em frente a Tribunal 
do Trabalho em Salvador
Descrição: Manifestantes pedem Justiça na ação judicial referente aos sucessivos
aumentos de custo no plano de saúde da categoria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/aposentados-protestam-contra-
direcao-da-petrobras-em-frente-a-tribunal-do-trabalho-em-salvador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-17 13:19:21
Título: RJ já tem seis cidades com UTIs lotadas graças a aumento de ocupação 
gerado pela variante delta
Descrição: A cepa já corresponde a metade dos casos de covid-19 no estado e tem 
a capacidade de se espalhar com mais rapidez
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/rj-ja-tem-seis-cidades-com-utis-
lotadas-gracas-a-aumento-de-ocupacao-gerado-pela-variante-delta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-17 10:52:24
Título: EXCLUSIVO: Instituto Butantan tem debandada em diretoria que testa 
vacinas contra covid
Descrição: Diretor de Pesquisa e sete funcionárias da área pediram demissão 
contrariados: \Tínhamos muitas obras para tocar\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/exclusivo-instituto-butantan-
tem-debandada-em-diretoria-que-testa-vacinas-contra-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-17 10:45:47
Título: Bannon reuniu-se com Eduardo Bolsonaro e vai colocar a “mão na massa” em
2022, diz colunista
Descrição: Bannon foi pivô do escândalo da Cambridge Analytica, que usou dados 
de perfis no Facebook para influenciar nas eleições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/bannon-reuniu-se-com-eduardo-
bolsonaro-e-vai-colocar-a-mao-na-massa-em-2022-diz-colunista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-17 10:12:27
Título: Secretário preso por negociar acordos com facção no RJ é enteado de ex-
relator da Lava Jato
Descrição: Raphael Montenegro foi preso nesta terça-feira (17), moeda de troca 
seria influência em locais dominados por traficante
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/secretario-preso-por-negociar-
acordos-com-faccao-no-rj-e-enteado-de-ex-relator-da-lava-jato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-17 08:24:13
Título: Bolsonaro estuda abandonar tratado sobre direitos indígenas e 
quilombolas a partir de setembro
Descrição: Prazo para denunciar Convenção 169 da OIT ficará aberto por um ano, 
entenda o trâmite e as consequências dessa decisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/17/bolsonaro-estuda-abandonar-
tratado-sobre-direitos-indigenas-e-quilombolas-a-partir-de-setembro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-17 17:47:41
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Título: Lula pelo Nordeste participa de ato pela educação e redução da pobreza 
no Piauí [vídeo]
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em sua caravana pelo 
Nordeste, participa nesta terça-feira (17/08) de ato em defesa da educação e do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/lula-pelo-nordeste-participa-de-
ato-pela-educacao-e-reducao-da-pobreza-no-piaui-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-17 13:21:20
Título: Ciro Nogueira sente comichão com chegada de Lula ao Piauí, Bolsonaro 
teme ser chifrado pelo Centrão no Nordeste
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega nesta terça-
feira (17/08) a Teresina, no Piauí, juntamente com sua caravana que percorre 
pelo Nordeste. Nesse 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/ciro-nogueira-sente-comichao-com-
chegada-de-lula-ao-piaui-bolsonaro-teme-ser-chifrado-pelo-centrao-no-nordeste/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-17 12:10:22
Título: Após perder dignidade, Sérgio Reis perde parceria com o cantor Guarabyra
Descrição: Aqui se faz, aqui se paga, diz o famoso adágio. Que o diga o cantor 
Sérgio Reis, intérprete de Panela Velha, que perdeu parceria musical 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/apos-perder-dignidade-sergio-reis-
perde-parceria-com-o-cantor-guarabyra/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-17 11:28:09
Título: Flávio Dino contesta “poder moderador” das Forças Armadas, alegação de 
general Heleno
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), que já foi juiz federal,
disse nesta terça-feira (17/08) que esse papo de poder moderador é balela, 
conversa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/flavio-dino-contesta-poder-
moderador-das-forcas-armadas-alegacao-de-general-heleno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 08:46:06
Título: Comemoração de Doria à resposta em entrevista vaza: “Toma, Bolsonaro”, 
veja vídeo
Descrição: João Doria comemorou a própria resposta dada em entrevista à agência 
de notícias internacional Bloomberg, que vazou o trecho. Assista
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/comemoracao-de-doria-a-resposta-
em-entrevista-vaza-toma-bolsonaro-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 01:47:00
Título: TV portuguesa: “Bolsonaro envergonhou Marcelo na visita oficial”
Descrição: Além das piadas de cunho sexual, a TVI destacou que Bolsonaro não 
usou máscara com a comitiva portuguesa e faltou à reinauguração do Museu da 
Língua Portuguesa
Url :https://revistaforum.com.br/global/tv-portuguesa-bolsonaro-envergonhou-
marcelo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 01:31:03
Título: Quaquá defende palanques múltiplos para Lula no RJ se Freixo não obtiver
o apoio de Eduardo Paes
Descrição: Lula pode ainda apoiar Felipe Santa Cruz, da OAB, e Rodrigo Neves, do
PDT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/quaqua-defende-palanques-multiplos-
para-lula-no-rio-se-freixo-nao-obtiver-o-apoio-de-eduardo-paes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 00:31:46
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Título: Reflexões sobre Bolsonaro, o Centrão e o suicídio – Por Cid Benjamin
Descrição: O genocida não vive hoje seus melhores tempos. A cada dia, cai mais 
nas pesquisas de opinião, se isola na sociedade e perde apoiadores que, mesmo 
mantendo posições reacionárias, envergonham-se do voto que lhe deram no passado
Url :https://revistaforum.com.br/rede/reflexoes-sobre-bolsonaro-o-centrao-e-o-
suicidio-por-cid-benjamin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 00:16:56
Título: No Rio, Monica Benicio inicia campanha pela Visibilidade Lésbica
Descrição: Vereadora convoca a sociedade para lutar pela aprovação do Projeto de
Lei que visa resguardar e dar cidadania às mulheres homossexuais. Intenção é 
colocar a data no calendário oficial da cidade
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/no-rio-monica-benicio-visibilidade-
lesbica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 00:05:43
Título: Pressão aumenta para que Aras se posicione sobre atos de Bolsonaro
Descrição: Grupo de 31 subprocuradores-gerais assinou pedido para cobrar que a 
PGR apure as denúncias de supostos incentivos do presidente para que as Forças 
Armadas atuem contra a democracia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/pressao-aumenta-para-que-
aras-se-posicione-sobre-atos-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 22:39:44
Título: Maria do Rosário entra com pedido de impeachment do ministro da Educação
Descrição: A parlamentar quer o afastamento de Milton Ribeiro, depois de 
declaração preconceituosa contra crianças com deficiência
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/maria-do-rosario-entra-com-
pedido-de-impeachment-do-ministro-da-educacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 22:30:53
Título: Thiago Duarte Gonçalves: “Em defesa do serviço público”
Descrição: Os servidores públicos municipais, estaduais e federais, dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, estarão em greve contra a Reforma 
Administrativa (PEC 32) nesta quarta-feira (18/8)
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/thiago-duarte-goncalves-
em-defesa-do-servico-publico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 22:03:04
Título: Pinga ni mim: Sérgio Reis é alvo de ação movida por 29 subprocuradores
Descrição: Cantor sertanejo e ex-deputado federal será investigado por subversão
e incitação ao crime depois de áudio em que dizia organizar um golpe de Estado, 
invadindo o STF e paralisando o Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pinga-ni-mim-sergio-reis-alvo-acao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 21:18:23
Título: Bolsonarista ofende Fernanda Melchionna: “Você é mulher?”, veja vídeo
Descrição: José Medeiros (Podemos-MT) ainda mandou a deputada “se lascar”, a 
parlamentar do PSOL não se abalou: “Eu sou mulher, mas não me intimido para 
homem que fala grosso”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonarista-ofende-fernanda-
melchionna-voce-e-mulher-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 19:14:52
Título: Enquanto o general Heleno ameaça com intervenção, Braga Netto nega
Descrição: Generais bancam o bom e o mau policial e mantêm a nação sob suspense.
Na CPI, auditor do TCU culpa o pai por estudo falso sobre número de mortes pela 
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Covid-19 utilizado por Bolsonaro. Com Cynara Menezes e Lucas Rocha. Convidados: 
Paulo Pimenta e Hélio Doyle #RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo da Revista
Fórum!Assine aqui: [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/enquanto-o-general-heleno-ameaca-com-
intervencao-braga-netto-nega/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 16:34:17
Título: Eduardo Bolsonaro: “deputados cogitam a prisão do meu irmão”
Descrição: O filho de Bolsonaro fez críticas a Alexandre de Moraes e disse ainda
que Daniel Silveira “pode ter falado a maior besteira do mundo, mas ele tem o 
direito de falar”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-deputados-cogitam-a-
prisao-do-meu-irmao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 16:10:47
Título: Romário chama ministro de Educação de imbecil por fala sobre crianças 
com deficiência
Descrição: O senador e ex-jogador de futebol é pai de uma adolescente com 
Síndrome de Down e um defensor da política de inclusão, criticada por Milton 
Ribeiro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/romario-ministro-educacao-imbecil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-17 13:16:26
Título: Bolsonaro promove general que mentiu em live sobre fraude eleitoral
Descrição: General Eduardo Gomes da Silva foi destacado por Bolsonaro para 
preparar dossiê, que não apresentou provas, em live. Entre militares, o general 
é conhecido por ser \militante bolsominion\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-promove-general-
que-mentiu-em-live-sobre-fraude-eleitoral/
 
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/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-17 00:00:00
Título: Generais não foram promovidos a marechais, mas recebem salários 
correspondentes ao cargo
Descrição: Não é verdade que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou 
cem novos marechais, posto máximo da escala hierárquica do Exército. Entre os 
nomes citados no conteúdo enganoso verificado pelo Projeto Comprova estão: o 
falecido coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra (ex-chefe do DOI-Codi), os 
generais Augusto Heleno (ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança 
Institucional), Eduardo Villas Bôas e Edson Pujol (ex-comandantes do Exército), 
Joaquim Silva e Luna (presidente da Petrobras) e Sérgio Westphalen Etchegoyen 
(ex-ministro do GSI).Leia mais (08/17/2021 - 19h39)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/generais-nao-foram-promovidos-a-marechais-mas-recebem-
salarios-correspondentes-ao-cargo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-17 00:00:00
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Título: Polícia do DF abre inquérito para apurar suspeitas de crimes de Sérgio 
Reis após convocação pró-Bolsonaro
Descrição: A Polícia Civil do Distrito Federal abriu inquérito para apurar a 
conduta do ex-deputado e cantor Sérgio Reis, apoiador do presidente Jair 
Bolsonaro.Leia mais (08/17/2021 - 18h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/policia-do-df-abre-inquerito-para-apurar-suspeitas-de-crimes-
de-sergio-reis-apos-convocacao-pro-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-17 00:00:00
Título: Lula sela paz com PSB em Pernambuco para pavimentar aliança nacional em 
2022
Descrição: Em dois dias intensos de reuniões no Recife, o principal objetivo da 
visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi cumprido: selar a paz
com o PSB em Pernambuco para pavimentar aliança nacional entre as duas siglas em
2022.O ex-presidente também se sentou com líderes de partidos da base de 
sustentação de Jair Bolsonaro, mas que apoiam o governo do PSB em Pernambuco, 
além de conversar com deputados do PDT de Ciro Gomes e ir a um assentamento do 
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).Lula deixou a capital 
pernambucana em direção a Teresina na manhã desta terça-feira (17) com o 
sentimento de que o caminho para o entendimento entre PT e PSB, assim como 
ocorreu em 2018, passa primordialmente por um acordo em Pernambuco.Leia mais 
(08/17/2021 - 18h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/lula-sela-paz-com-psb-em-pernambuco-para-pavimentar-alianca-
nacional-em-2022.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-17 00:00:00
Título: Pedido de impeachment de ministros do Supremo 'não é recomendável', diz 
Pacheco
Descrição: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta 
terça-feira (17) que não considera recomendável a abertura de processos de 
impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) neste momento, ao 
contrário do que propõe o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Leia mais 
(08/17/2021 - 18h19)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/pedido-de-impeachment-de-ministros-do-supremo-nao-e-
recomendavel-diz-pacheco.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-18 01:47:00
Título: Câmara aprova reforma eleitoral em 2º turno e autoriza volta das 
coligações
Descrição: Entre outros pontos, o texto também prevê estímulo à candidatura de 
mulheres e negros
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/795645-camara-aprova-reforma-eleitoral-
em-2o-turno-e-autoriza-volta-das-coligacoes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-18 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 18 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (18), marcada pela primeira coletiva de imprensa 
dos talibãs, pelo compromisso de Biden e Johnson de reunir o G7 sobre a crise 
afegã e pela aprovação do memorando entre as autoridades venezuelanas e a 
oposição.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021081817910847-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-18-de-agosto/
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