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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 15:39:39
Título: Morre Manoel da Conceição, militante histórico do movimento campesino
Descrição: O ex-presidente Lula lamentou a morte de Conceição e afirmou que ele 
foi \fundamental na luta pela democracia\ e um “grande amigo”. Em 1963, fundou e
foi eleito presidente do primeiro sindicato de Trabalhadores Rurais do Maranhão,
invadido pelos militares no golpe do 1964, quando foram presos cerca de 200 
filiados. Apesar da repressão, Manoel manteve o sindicato atuante até que, em 
1968, num dia em que um médico da capital atendia pessoas na sede, a Polícia 
Militar invadiu o sindicato e Manoel da Conceição foi baleado no pé. Preso sem 
qualquer tratamento por uma semana, Manoel perdeu a perna direita gangrenada. 
Levado por companheiros para São Paulo, implantou uma prótese mecânica e 
participou da organização de comitês de fábrica e da oposição sindical. Visitou 
a China e voltou a Pindaré em 1970. Foi preso novamente, em 1972, e transferido 
para o Rio, onde foi torturado no quartel da Polícia do Exército na Tijuca e no 
Centro de Informações da Marinha, sofrendo graves sequelas.
Acolhido pelo então presidente da CNBB, dom Aloisio Lorscheider, retornou a São 
Paulo, sob a proteção de dom Paulo Arns e do pastor James Wright, mas foi 
novamente preso e torturado no DOI-Codi de São Paulo em 1975. Foi necessária a 
intervenção direta do papa Paulo VI junto a Ernesto Geisel para que Manoel da 
Conceição fosse exilado em Genebra, na Suíça, onde participou da resistência à 
ditadura brasileira.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/morre-manoel-conceicao-lula/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 12:47:10
Título: Milhares de servidores vão às ruas em 20 estados contra a reforma 
administrativa, confira
Descrição: Manifestantes também pedem o impeachment de Bolsonaro e a volta do 
auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/milhares-de-servidores-vao-as-
ruas-em-20-estados-contra-a-reforma-administrativa-confira

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-19 02:07:29
Título: O bicho da inflação de volta, por Enio Verri
Descrição: Por Enio Verri* Nesta semana, um dos temas que tomou o noticiário, e 
tem se tornado uma das principais preocupações das pessoas é a inflação. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/o-bicho-da-inflacao-de-volta-por-
enio-verri/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-19
Título: Incompetente, Bolsonaro diz que Brasil pode superar inflação e 
desemprego com orações
Descrição: Sem propostas para a economia e preocupado apenas em provocar 
conflitos desnecessários, Jair Bolsonaro fez uma proposta inusitada ontem contra
o desemprego recorde de seu governo e inflação descontrolada: reza brava.  "Com 
muitos problemas que temos enfrentado e que não estavam previstos: a pandemia e 
seus reflexos, uma crise de falta d'água como não visto na história do Brasil. O
povo tem sofrido com isso: tem inflação, tem desemprego. Tem dias, realmente, 
angustiantes. O que posso dizer aos senhores? Com fé, com vontade, com crença, 
nós podemos superar esses obstáculos", disse ele, durante um culto evangélico em
Belém.
Url: https://www.brasil247.com/economia/incompetente-bolsonaro-diz-que-brasil-
pode-superar-inflacao-e-desemprego-com-oracoes
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Título: "Mercado" perde a paciência com Bolsonaro e Guedes: dólar dispara e caem
projeções para a economia
Descrição: A incompetência de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes se refletiu nos 
indicadores do mercado financeiro e fez com que muitos analistas perdessem a 
paciência em relação à dupla. "Uma reunião realizada nesta quarta-feira, 18, 
entre diretores do Banco Central e analistas de instituições financeiras deixou 
clara a preocupação que está na mente do mercado: a economia entrou no 'modo 
eleição', e isso significa um risco enorme para as contas públicas, em um 
momento de projeções piorando tanto para a inflação quanto para os juros e o PIB
em 2022", aponta reportagem de Thaís Barcellos, Cícero Cotrim e Luciana 
Dyniewicz, publicada no jornal Estado de S. Paulo.
Url: https://www.brasil247.com/economia/mercado-perde-a-paciencia-com-bolsonaro-
e-guedes-dolar-dispara-e-caem-projecoes-para-a-economia

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-16
Título: O domínio das oligarquias sobre a nação brasileira. Por Milton Rondó
Descrição: Elas propalam a liberdade, mas praticam o cativeiro: sequestram o 
Estado para seus interesses particulares e manietam os pobres na miséria. “A 
injustiça é uma só, e indivisível. [É preciso] Atacá-la e obrigá-la a recuar, 
aqui ou ali, e sempre contribuir para a vitória da justiça entre os homens. E 
não nos devemos esquecer de que, sendo indiscutivelmente mais insuportáveis a 
miséria e a exploração no Terceiro Mundo, as raízes profundas do mal se 
encontram no coração, nos interesses e nas práticas dos países poderosos, com a 
cumplicidade das classes ricas das nações pobres.”
Dom Hélder Câmara.
Url: https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-dominio-das-oligarquias-sobre-a-
nacao-brasileira/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 20:08:15
Título: Brasil registra 1.064 óbitos por covid-19 em 24 horas e tem alta na taxa
de mortalidade
Descrição: Total de infectados chega a 20.457.897, enquanto número total de 
mortos desde março do ano passado chega a 571.662
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/brasil-registra-1-064-obitos-
por-covid-19-em-24-horas-e-tem-alta-na-taxa-de-mortalidade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 13:23:32
Título: Governo do RJ e Alerj planejam compra do Palácio Gustavo Capanema, alvo 
de privatização
Descrição: \Cultura do Rio de Janeiro não está à venda\, reclamou presidente da 
Assembleia, deputado André Ceciliano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/governo-do-rj-e-alerj-planejam-
compra-do-palacio-gustavo-capanema-alvo-de-privatizacao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 01:19:46
Título: Deputados recebem Internacional Progressista e expõem ameaças de 
Bolsonaro
Descrição: Delegação que esteve na Câmara é composta por deputados, 
sindicalistas e lideranças de países latino-americanos, europeus e dos Estados 
Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputados-recebem-internacional-
progressista-e-expoem-ameacas-de-bolsonaro/

Fonte: MST
Data: 2021-08-18
Título: Delegação da Internacional Progressista se reúne com o MST e 
Congressistas brasileiros
Descrição: Um grupo de onze pessoas, entre parlamentares, sindicalistas e 
lideranças indígenas, oriundos de diversos países latinoamericanos, europeus e 
dos Estados Unidos, estão no Brasil desde o último dia 17 de agosto. São 
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representantes da Internacional Progressista (IP), frente internacional que tem 
o objetivo de fomentar a organização e mobilização de ativistas, associações e 
movimentos sociais em defesa da democracia, da solidariedade, sustentabilidade e
igualdade.
Com o MST, o encontro aconteceu em Brasília na manhã desta quarta-feira, dia 18 
de agosto. A delegação da IP ouviu de dirigentes Sem Terra e de parlamentares 
brasileiros, ligados à questão agrária e ambiental, relatos relacionados às 
disputas que acontecem no país em um cenário de retrocessos democráticos e de 
direitos no pós-golpe de 2016.
Url : https://mst.org.br/2021/08/18/delegacao-da-internacional-progressista-se-
reune-com-o-mst-e-congressistas-brasileiros/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 12:33:49
Título: Amazônia: Governo Bolsonaro abandona fiscalização e PCC ocupa terras 
indígenas
Descrição: Segundo investigação policial, a facção paulista atua na região 
traficando drogas, fazendo segurança de garimpeiros e assassinatos por encomenda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pcc-amazonia-terra-indigena/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 18:30:58
Título: Paraíba: servidores públicos fazem protesto em frente a prédio da 
Receita Federal 
Descrição: Ato é contra da PEC 32, da reforma administrativa, que acaba com os 
serviços públicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/paraiba-servidores-publicos-
fazem-protesto-em-frente-a-predio-da-receita-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 18:21:28
Título: Fiocruz observa sinais de crescimento nos casos de Síndrome Respiratória
Aguda Grave no Brasil
Descrição: Uma das principais consequências da covid, os indicadores em alta da 
SRAG indicam agravamento da pandemia do coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/fiocruz-observa-sinais-de-
crescimento-nos-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 17:56:27
Título: Entenda o que é o \Pacote do Veneno\, que será votado na Câmara nesta 
semana, e como combatê-lo
Descrição: Em contraposição, deputados da oposição e entidades propõem criação 
da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/saiba-como-participar-das-
mobilizacoes-contra-o-pacote-do-veneno-que-vai-a-votacao-na-camara

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 13:47:42
Título: Associação Brasileira de Agroecologia lança publicação sobre papel das 
mulheres e feminismos
Descrição: Grupo de Trabalho Mulheres da ABA é responsável pela coletânea que 
traz ensaios, artigos e transcrições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/associacao-brasileira-de-
agroecologia-lanca-publicacao-sobre-papel-das-mulheres-e-feminismos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 17:21:41
Título: Garimpo ilegal mantinha 80 pessoas no Pará tomando água da chuva e 
usando a mata como banheiro
Descrição: Grupo de pessoas submetidas à violência trabalhista incluía famílias 
com bebês: eles dormiam em \casas\ sem paredes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/garimpo-ilegal-mantinha-80-
pessoas-no-para-tomando-agua-da-chuva-e-usando-a-mata-como-banheiro
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 21:30:22
Título: Indígenas vão à Câmara e mostram “gestão modelo” na reserva Raposa Serra
do Sol 
Descrição: Supremo Tribunal Federal deverá julgar ação contra o marco temporal 
na demarcação de terras na semana que vem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/indigenas-vao-a-camara-e-
mostram-gestao-modelo-na-reserva-raposa-serra-do-sol
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-18 23:15:41
Título: Enquanto Bolsonaro visita quartéis Lula vai a hospital de tratamento 
pós-Covid no Piauí
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provou nesta quarta-
feira (18/08) que não é só retórica. O petista conheceu hoje, em Teresinha (PI),
um 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/enquanto-bolsonaro-visita-quarteis-
lula-vai-a-hospital-de-tratamento-pos-covid-no-piaui/

Fonte: Montedo
Data: 2021-08-18
Título: Brasil não tem “poder moderador”, diz Cármen sobre Forças Armadas
Descrição: “As Forças Armadas ajudam enormemente a Justiça Eleitoral na época 
das eleições de São Gabriel da Cachoeira a Santo Angelo no Rio Grande do Sul. 
Mas elas não são um Poder à parte, porque a Constituição disse quais são os 
poderes da República, no artigo segundo, o Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Não temos quarto Poder hoje”, declarou a ministra.
Ao jornal, Cármen Lúcia afirmou que as Forças Armadas têm um “papel importante” 
na história do país, mas disse que elas “não podem ser um poder à parte”. A 
magistrada também pontuou que “não há poder moderador no estado brasileiro”.
Url: https://www.montedo.com.br/2021/08/18/brasil-nao-tem-poder-moderador-diz-
carmen-sobre-forcas-armadas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 15:55:36
Título: Senado adia votação e auxílio emergencial para pequenos agricultores 
segue sem definição
Descrição: Se for aprovado no Congresso, o pacote de medidas precisará ainda da 
sanção do presidente Jair Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/senado-adia-votacao-e-auxilio-
emergencial-para-pequenos-agricultores-segue-sem-definicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 15:27:09
Título: Documentário sobre chacina na Baixada Fluminese é licenciado pela 
Universidade de Washington 
Descrição: O filme \Nossos Mortos Têm Voz\ mostra o impacto da violência do 
Estado brasileiro nas famílias periféricas do Rio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/documentario-sobre-chacina-na-
baixada-fluminese-e-licenciado-pela-universidade-de-washington
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 13:44:42
Título: Após 27 anos, policiais da chacina de Nova Brasília (RJ) são absolvidos 
por \falta de provas\ 
Descrição: Em 2018, Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos por omissão em relação às mortes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/apos-27-anos-policiais-da-
chacina-de-nova-brasilia-rj-sao-absolvidos-por-falta-de-provas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-18 11:19:46
Título: STF julga ação que questiona contratação de servidores públicos via CLT
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Descrição: Adin foi protocolada pelo PT há mais 20 anos, avaliação da Corte pode
fortalecer argumentos de opositores contra PEC 32
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/18/stf-julga-acao-que-pode-por-fim-
a-estabilidade-no-servico-publico-em-dia-de-greve-contra-pec-32
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-19 00:11:41
Título: Cotado para vice, Flávio Dino recebe ex-presidente Lula no Maranhão
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em sua caravana pelo 
Nordeste, chegou hoje (18/08) ao Maranhão onde permanecerá até sexta-feira 
(20/08). Ele foi 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/cotado-para-vice-flavio-dino-
recebe-ex-presidente-lula-no-maranhao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-18 20:12:36
Título: Pela regra do TSE, Estadão e Globo seriam desmonetizados nas eleições de
2022
Descrição: Crie corvos e eles te arrancarão os olhos, diz um provérbio espanhol 
[Cria cuervos que te sacarán los ojo]. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
prepara 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/pela-regra-do-tse-estadao-e-globo-
seriam-desmonetizados-nas-eleicoes-de-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-18 18:22:49
Título: CPI da Pandemia prepara pizza sabor “Ricardo Barros” no relatório final
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Pandemia, 
antecipou nesta quarta-feira (18/08) que o líder do governo Bolsonaro na Câmara,
deputado Ricardo Barros 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/cpi-da-pandemia-prepara-pizza-
sabor-ricardo-barros-no-relatorio-final/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-18 12:04:31
Título: São tigres de papel os militares ligados a Bolsonaro, revelou depoimento
de Braga Netto
Descrição: São tigres de papel os militares ligados a Bolsonaro, revelou 
depoimento de Braga Netto O ministro da Defesa, general Braga Netto, ficou 
“pianinho” após ser 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/sao-tigres-de-papel-os-militares-
ligados-a-bolsonaro-revelou-depoimento-de-braga-netto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 09:19:17
Título: Encenação de Ciro Nogueira com Fux no STF não vai parar Bolsonaro
Descrição: A foto divulgada por Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil que 
encarna o fisiologismo do Centrão, segurando a Constituição juntamente com Luiz 
Fux, presidente do STF, não passou de uma encenação. Faz parte da tática 
trumpista de Bolsonaro levar o país ao caos e é no esgarçamento da relação com o
Judiciário onde ele encontra [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/encenacao-de-ciro-nogueira-com-fux-no-
stf-nao-vai-parar-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 09:00:53
Título: Bolsonaro bloqueia 176 perfis nas redes: “Apenas aplausos são 
permitidos”
Descrição: Para Maria Laura Canineu, diretora da Human Rights Watch, que 
realizou o levantamento, bloqueio dos perfis por Bolsonaro é \parte de um 
esforço mais amplo para silenciar ou marginalizar os críticos”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-bloqueia-176-
perfis-nas-redes-apenas-aplausos-sao-permitidos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 02:34:13
Título: Memórias frágeis (3): 1973, o movimento secundarista – Por Valerio 
Arcary
Descrição: \Minha primeira manifestação foi aos dezesseis anos. Foi glorioso 
desafiar a ditadura, e não há palavras para descrever a excitação moral e a 
euforia juvenil que tomou conta de nós\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/valerioarcary/memorias-frageis-3-
1973-o-movimento-secundarista-por-valerio-arcary/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 02:10:53
Título: A prioridade é afastar Bolsonaro – Por Raimundo Bonfim
Descrição: \Para deter Bolsonaro e defender a democracia, o caminho é 
mobilização nas ruas\
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-prioridade-e-afastar-bolsonaro-por-
raimundo-bonfim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 01:56:06
Título: Fátima Bezerra lidera em todos os cenários para reeleição, aponta 
pesquisa
Descrição: Em um eventual segundo turno contra o ministro Rogério Marinho, a 
governadora do RN conseguiria 29 pontos de vantagem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fatima-bezerra-lidera-todos-cenarios-
reeleicao-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 00:56:15
Título: Ministra de Bolsonaro cita feminista Simone de Beauvoir nas redes
Descrição: Quando era deputado, Jair Bolsonaro atacou o PT por questão do Enem 
sobre a obra da filósofa francesa: “Essa canalhada deverá ser extirpada do 
poder\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministra-de-bolsonaro-feminista-
simone-de-beauvoir/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 23:57:58
Título: Centrão articula reunião entre Bolsonaro e Fux
Descrição: O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se reuniu com o presidente 
do STF nesta quarta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/centrao-reuniao-bolsonaro-e-fux/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 23:45:57
Título: Randolfe aciona subprocuradora que questionou eficácia de máscara
Descrição: A iniciativa ocorreu depois que Lindôra Araújo decidiu que não há 
crime no fato de Bolsonaro não usar máscara de proteção contra a Covid-19 e 
provocar aglomerações em eventos públicos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/randolfe-aciona-subprocuradora-que-
questionou-eficacia-de-mascara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 22:51:48
Título: Caminhos da esquerda e o trabalho de base, com Leonardo Boff
Descrição: O Pauta Brasil transmite a aula inaugural do curso Território e Luta:
O Trabalho de Base do Movimento Popular Urbano, com debate sobre o tema 
“Caminhos da Esquerda e o trabalho de base. A mediação será do diretor de 
Formação da Fundação Perseu Abramo, Jorge Bittar. Com o intuito de fortalecer os
movimentos populares, o [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caminhos-da-esquerda-e-o-trabalho-de-
base-com-leonardo-boff/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-08-18 22:33:41
Título: VÍDEO: Lula é ovacionado ao chegar no Maranhão
Descrição: Ex-presidente, durante sua viagem pelo Nordeste, tem evitado eventos 
abertos ao público por conta da pandemia, mas foi cercado por apoiadores ao 
chegar na capital São Luís, assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-lula-e-ovacionado-ao-chegar-no-
maranhao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 22:25:59
Título: Blogueiro Allan dos Santos enviou R$ 109 mil aos EUA, revela quebra de 
sigilo
Descrição: Documentos obtidos pela CPI do Genocídio mostram que bolsonarista 
dono do canal extremista Terça Livre fez três remessas em dinheiro este ano para
o exterior
Url :https://revistaforum.com.br/politica/allan-dos-santos-enviou-109-mil-aos-
eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 21:11:08
Título: CPI do Genocídio divulga nomes dos últimos 12 convocados, confira a 
lista
Descrição: Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado para investigar
a conduta do governo Bolsonaro durante a pandemia, que acabará em setembro, 
detalhou nesta quarta-feira (18) quem serão os depoentes finais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-genocidio-nomes-ultimos-
convocados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 20:29:46
Título: Parecer da Funarte suspendendo Festival de Jazz do Capão é derrubado na 
Justiça
Descrição: Decisão recheada de argumentos religiosos e ideológicos que impediu 
captação de recursos pela Lei Rouanet, que soou como censura pelo evento ser 
antifascista, caiu e governo terá que analisar pedido de organizadores
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/parecer-funarte-festival-capao-
derrubado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 19:53:38
Título: Dirceu desmente armação de bolsonaristas para associá-lo a Adélio e 
facada
Descrição: \Só não entenderá quem não sabe interpretar. Bolsonaro está 
desesperado\, afirma o ex-ministro
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/dirceu-desmente-armacao-de-
bolsonaristas-para-associa-lo-a-adelio-e-facada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 18:49:14
Título: Justiça manda Eduardo Bolsonaro apagar post em que ataca Omar Aziz
Descrição: O deputado difamou o senador ao defender o pai, Jair Bolsonaro, 
diante das críticas por encontro com líder neonazista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-eduardo-bolsonaro-apagar-
ataque-omar-aziz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 16:53:32
Título: Flávio Dino sobre Bolsonaro: “Hitler era tido como doido e matou 
milhões”
Descrição: O governador do Maranhão também afirmou que durante o ano de 2021 o 
governo Federal não trabalhou e só criou agendas que não interessam ao país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-dino-bolsonaro-hitler/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-08-18 14:16:17
Título: Bancários da Caixa reagem à MP que retira direitos de trabalhadores
Descrição: Texto aprovado por deputados federais e remetido ao Senado vai muito 
além de uma medida provisória: “Trata-se, na verdade, de mais uma ‘reforma’ da 
CLT e do fim de direitos garantidos pela Constituição\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bancarios-da-caixa-reagem-a-mp-que-
retira-direitos-de-trabalhadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 14:04:20
Título: Bolsonaro gastou R$ 1 milhão para mandar Mourão a Angola resolver crise 
da Universal
Descrição: Vice-presidente, general Hamilton Mourão foi enviado a Angola para 
tentar \pacificar\ a crise envolvendo a Igreja Universal e a Record, de Edir 
Macedo, acusadas de diversas crimes no país africano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-gastou-r-1-milhao-
para-mandar-mourao-a-angola-resolver-crise-da-universal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 14:00:35
Título: Autor negro convida brancos para conversas desconfortáveis
Descrição: Best-seller instantâneo nos EUA chega ao Brasil, livro é uma espécie 
de “tudo o que você sempre quis saber sobre racismo, mas tinha medo de 
perguntar”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/autor-negro-convida-brancos-para-
conversas-desconfortaveis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 13:30:58
Título: Dilma Rousseff: “Nosso lugar não está com os EUA, nosso lugar é a 
independência, junto com a China”
Descrição: Em artigo publicado em curso sobre democracia e América Latina, a ex-
presidenta afirma que não é mais possível \seguir reproduzindo o complexo de 
inferioridade\ frente aos Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dilma-rousseff-eua-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 13:22:35
Título: Genocida e corrupto – por Paulo Pimenta
Descrição: Isolado, o projeto de ditador busca apoios de figuras caricaturais 
como Roberto Jefferson e Sérgio Reis para escapar do carimbo “genocida e 
corrupto”
Url :https://revistaforum.com.br/debates/genocida-e-corrupto-por-paulo-pimenta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-18 12:58:01
Título: Por pressão do Centrão, Bolsonaro recua sobre impeachment de ministros 
do STF
Descrição: Bolsonaro não vai mais entregar pessoalmente o pedido no Senado e há 
chances até mesmo que ele desista da ação em que pede impeachment de Alexandre 
de Moraes e Luís Roberto Barroso, do STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/por-pressao-do-centrao-
bolsonaro-recua-sobre-impeachment-de-ministros-do-stf/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-18 22:31:14
Título: Radical católico da Espanha treinou extrema direita brasileira em 2013 
com táticas que elegeram Bolsonaro
Descrição: CitizenGo levantou meio milhão de euros com apoiadores de língua 
portuguesa para disseminar farsas como kit gay, mamadeira de piroca e ideologia 
de gênero.The post Radical católico da Espanha treinou extrema direita 
brasileira em 2013 com táticas que elegeram Bolsonaro appeared first on The 
Intercept.
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Url :https://theintercept.com/2021/08/18/catolico-espanha-citizengo-treinou-
extrema-direita-2013-bolsonaro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-18 19:23:38
Título: O Talibã apreendeu dispositivos de biometria militar dos EUA
Descrição: Os equipamentos de biometria guardam dados de afegãos que colaboraram
com os EUA – e agora são alvo do Talibã.The post O Talibã apreendeu dispositivos
de biometria militar dos EUA appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/18/taliba-dispositivos-biometria-militar-
eua/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-18 10:00:51
Título: Nove grandes erros que os militares brasileiros nunca reconheceram
Descrição: Está na hora de as Forças Armadas entenderem que não são tutoras da 
sociedade brasileira, a quem devem desculpas por erros graves que listo aqui.The
post Nove grandes erros que os militares brasileiros nunca reconheceram appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/18/nove-grandes-erros-militares-
brasileiros-nunca-reconheceram/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-18 10:05:42
Título: O que é o acordo entre Trump e o Talebã que foi chave para volta do 
grupo ao poder
Descrição: O início do fim abrupto da missão internacional liderada pelos EUA no
Afeganistão foi forjado há um ano e meio em uma mesa de negociações no Catar.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58252774
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-18 22:10:19
Título: Para entender Villa-Lobos é preciso subir o morro
Descrição: Quem quer conhecer o violonista clássico, criticado pela proximidade 
com Getúlio Vargas, deve conversar com aqueles que entendem do assunto
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-08-18/para-entender-villa-lobos-e-
preciso-subir-o-morro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-18 19:15:18
Título: A crueldade do ministro da Educação, terrivelmente evangélico, com as 
crianças com deficiência nas escolas públicas
Descrição: Além de cruel,  nova política educacional bolsonarista vai contra a 
ideia de inserção de pessoas com deficiência na sociedade, sem que sejam 
consideradas um estorvo para os demais
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-08-18/a-crueldade-do-ministro-da-
educacao-terrivelmente-evangelico-com-as-criancas-com-deficiencia-nas-escolas-
publicas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-18 00:00:00
Título: Catástrofes ambientais são o perigo que o país ignora
Descrição: Na semana passada, o relatório do Grupo 1 do Painel 
Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) reafirmou a responsabilidade 
humana pelo aquecimento do planeta e o consequente aumento da frequência e 
intensidade de eventos naturais extremos. Como era de prever, o assunto foi 
ignorado no Planalto, onde o presidente se entretia disparando ameaças a 
ministros do STF e açulando suas milícias nas redes sociais.Leia mais 
(08/18/2021 - 16h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2021/08/catastrofes-ambientais-sao-o-perigo-
que-o-pais-ignora.shtml
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-18 22:27:00
Título: Inflação e precatórios ameaçam investimentos em 2022, alerta Tesouro
Descrição: Deputados fizeram ressalvas à proposta que prevê o parcelamento das 
dívidas do governo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/796230-inflacao-e-precatorios-ameacam-
investimentos-em-2022-alerta-tesouro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-19 06:00:07
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 19 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as notícias mais 
relevantes desta quinta-feira (19), marcada pela rejeição da CoronaVac pela 
Anvisa, pela previsão de nova onda de COVID em São Paulo e pela chegada de mais 
tropas americanas no Afeganistão para apoiarem a evacuação de civis.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021081917914843-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-19-de-agosto/
 

https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021081917914843-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-19-de-agosto/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021081917914843-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-19-de-agosto/
https://www.camara.leg.br/noticias/796230-inflacao-e-precatorios-ameacam-investimentos-em-2022-alerta-tesouro/
https://www.camara.leg.br/noticias/796230-inflacao-e-precatorios-ameacam-investimentos-em-2022-alerta-tesouro/

