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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 22:31:59
Título: Milton Ribeiro piora fala de crianças com deficiência: “impossível a 
convivência”
Descrição: Depois de falar que “os alunos com deficiência atrapalham”, o 
ministro da Educação tentou arrumar e só agravou a situação, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/milton-ribeiro-piora-fala-
de-criancas-com-deficiencia-impossivel-a-convivencia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 21:47:33
Título: Miséria de Bolsonaro: agora pão, café e manteiga somem das mesas 
brasileiras
Descrição: Ouça o estômago e não deixe o presidente te matar de fome. Primeiro 
arroz e feijão, que registraram aumento recorde, agora são os itens dos cafés da
manhã e da tarde que lhes são tirados. O Brasil vive uma catástrofe – Por 
Henrique Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/miseria-bolsonaro-pao-cafe-e-manteiga/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 23:10:46
Título: A pandemia não acabou, não baixemos a guarda. É responsabilidade de 
todos – Por Alexandre Padilha
Descrição: Infelizmente, irão surgir mutações resistentes às vacinas que temos 
disponíveis, não sabemos quando isso pode acontecer, se daqui uma semana, um mês
ou 10 anos. Por isso, precisamos democratizar o acesso à vacina
Url :https://revistaforum.com.br/rede/pandemia-nao-acabou-nao-baixemos-a-guarda/
 
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-19
Título: Fiocruz alerta: número de casos de covid-19 no Brasil volta a crescer
Descrição: Crescimento de casos “evidencia a necessidade de manutenção de 
medidas de mitigação da transmissão e proteção à vida”, afirma pesquisador
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/08/fiocruz-alerta-
numero-de-casos-de-covid-19-no-brasil-volta-a-crescer/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 15:18:19
Título: Movimento negro reivindica que UFRGS conceda título de Dr. Honoris Causa
para Oliveira Silveira
Descrição: O poeta foi um dos idealizadores do Dia da Consciência Negra, este 
ano a data completa 50 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/movimento-negro-reivindica-que-
ufrgs-conceda-titulo-de-dr-honoris-causa-para-oliveira-silveira

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 07:49:46
Título: Apenas 20% das universidades públicas têm cotas para quilombolas
Descrição: Somente oito estados têm instituições de ensino superior que adotaram
ações afirmativas voltada aos quilombolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/apenas-20-das-universidades-
publicas-tem-cotas-para-quilombolas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 16:17:39
Título: Policiais se somam a protestos contra reforma administrativa e 
questionam retirada de direitos
Descrição: Profissionais da segurança pública voltaram às ruas durante a greve 
da última quarta-feira (18) contra a PEC 32
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/policiais-se-somam-a-protestos-
contra-reforma-administrativa-e-questionam-retirada-de-direitos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 22:48:22
Título: Lideranças sindicais fazem balanço dos atos do 18A
Descrição: Dirigentes consideraram positivas as mobilizações em defesa dos 
trabalhadores brasileiros e do funcionalismo público realizadas por todo Brasil 
e ressaltam caráter devastador das políticas de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/liderancas-sindicais-fazem-balanco-
18a/

Fonte: CUT
Data: 2021-08-19
Título: Luta dos trabalhadores dos Correios pelo dissídio coletivo agora é na Justiça
Descrição: Empresa cancelou reunião de conciliação e entra com ação para julgar 
Dissídio Coletivo de Greve (DCG). Trabalhadores reivindicam reajuste pelo INPC, 
5% de reposição e o retorno de 50 cláusulas perdidas em 2020
Url : https://www.cut.org.br/noticias/luta-dos-trabalhadores-dos-correios-pelo-
dissidio-coletivo-agora-e-na-justica-25b1

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-20
Título: STJ nega mais um pedido de Flávio Bolsonaro para interromper caso 
Queiroz
Descrição: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) impôs mais uma derrota ao 
senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). O vice-presidente da corte, o ministro 
Jorge Mussi, negou, na terça-feira (17), um pedido da defesa do senador para 
interromper o andamento do processo da rachadinha.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/stj-nega-mais-um-pedido-de-flavio-
bolsonaro-para-interromper-caso-queiroz

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 08:57:03
Título: Um soldado e um cabo: Eduardo Bolsonaro fala em descumprir ordens do 
STF, veja vídeo
Descrição: Em entrevista ao bolsonarista Luis Ernesto Lacombe, Eduardo disse 
ainda que ele e os irmãos \não têm medo de prisão\. Antes, filho de Bolsonaro 
visitou feira de armas em Joinville, o \Texas brasileiro\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/um-soldado-e-um-cabo-eduardo-
bolsonaro-fala-em-descumprir-ordens-do-stf-veja-video/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-19 20:08:48
Título: Governos do PT contribuíram para ascensão política das Forças Armadas, 
aponta estudo
Descrição: Levantamento mostra que militares ampliaram presença no Ministério da
Defesa nas gestões de Lula e Dilma.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58265150

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 23:36:46
Título: Bolsonaro sugere venda direta de botijão e deputadas reagem: “Milícia”
Descrição: Prática utilizada por grupos paramilitares foi defendida pelo 
presidente em live
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-venda-direta-de-botijao-e-
deputadas-reagem-milicia/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-19 00:00:00
Título: Bolsonaro entra com ação no STF para proibir corte de abrir inquérito 
sem aval do Ministério Público
Descrição: O governo Jair Bolsonaro entrou com uma ação no STF (Supremo Tribunal
Federal) em que pede que seja anulado o artigo do regimento interno da corte que

https://www.cut.org.br/noticias/luta-dos-trabalhadores-dos-correios-pelo-dissidio-coletivo-agora-e-na-justica-25b1
https://www.cut.org.br/noticias/luta-dos-trabalhadores-dos-correios-pelo-dissidio-coletivo-agora-e-na-justica-25b1
https://www.brasil247.com/brasil/stj-nega-mais-um-pedido-de-flavio-bolsonaro-para-interromper-caso-queiroz
https://www.brasil247.com/brasil/stj-nega-mais-um-pedido-de-flavio-bolsonaro-para-interromper-caso-queiroz
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58265150
https://revistaforum.com.br/movimentos/liderancas-sindicais-fazem-balanco-18a/
https://revistaforum.com.br/movimentos/liderancas-sindicais-fazem-balanco-18a/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-venda-direta-de-botijao-e-deputadas-reagem-milicia/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-venda-direta-de-botijao-e-deputadas-reagem-milicia/
https://revistaforum.com.br/noticias/um-soldado-e-um-cabo-eduardo-bolsonaro-fala-em-descumprir-ordens-do-stf-veja-video/
https://revistaforum.com.br/noticias/um-soldado-e-um-cabo-eduardo-bolsonaro-fala-em-descumprir-ordens-do-stf-veja-video/
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/policiais-se-somam-a-protestos-contra-reforma-administrativa-e-questionam-retirada-de-direitos
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/policiais-se-somam-a-protestos-contra-reforma-administrativa-e-questionam-retirada-de-direitos


permite a instauração de inquérito de ofício, ou seja, sem pedido do Ministério 
Público.Leia mais (08/19/2021 - 23h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/bolsonaro-entra-com-acao-no-stf-para-proibir-corte-de-abrir-
inquerito-sem-aval-do-ministerio-publico.shtml

Fonte: Congresso em Foco
Título: Contarato defende rejeição de Aras: “Deixa correr a delinquência 
bolsonarista”
Descrição: Após o agendamento da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado, para avaliar a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral 
da República (PGR), o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) defendeu a rejeição no
Senado do nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o senador, o 
procurador confunde “harmonia” entre os Poderes e corrói [ ]The post Contarato 
defende rejeição de Aras: Deixa correr a delinquência bolsonarista appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/senador-defende-rejeicao-de-
aras-deixa-correr-a-delinquencia-bolsonarista/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 13:36:36
Título: Pivô no escândalo da vacina Covaxin, dono da Precisa Medicamentos se 
cala na CPI da Covid
Descrição: Nome de Francisco Maximiano surgiu após denúncia de corrupção na 
negociação da vacina Covaxin
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/pivo-no-escandalo-da-vacina-
covaxin-dono-da-precisa-medicamentos-se-cala-na-cpi-da-covid

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 18:02:44
Título: Lula é homenageado por populações indígenas no Maranhão como \guardião 
dos territórios\
Descrição: Governo do Estado regulamenta o Estatuto dos Povos Indígenas para 
garantia e proteção de direitos dessa população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/lula-e-homenageado-por-
populacoes-indigenas-no-maranhao-como-guardiao-dos-territorios

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 22:21:48
Título: “É uma possibilidade”: diz presidente do PSOL sobre apoiar Lula já no 1º
turno
Descrição: Iniciativa seria inédita, já que partido só apoiou o PT em eleições 
presidenciais no 2º turno
Url :https://revistaforum.com.br/politica/e-uma-possibilidade-diz-presidente-do-
psol-sobre-apoiar-lula-ja-no-1o-turno/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 19:20:24
Título: Com Maia e FHC, Doria coloca campanha na rua e elege Bolsonaro como 
adversário
Descrição: A ideia de Doria é manter o deputado federal Rodrigo Maia próximo até
a eleição e fortalecer uma aliança com o PSD
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/com-maia-e-fhc-doria-coloca-
campanha-na-rua-e-elege-bolsonaro-como-adversario

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-19 20:47:17
Título: Presidente Jair Bolsonaro pode renunciar em março para concorrer ao 
Senado em 2022
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou à mesa, semana 
passada, correligionários, marqueteiros, pesquisados e bajuladores. O ambiente 
estava carregado por causa do tiroteio contra 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/renuncia-podera-ser-saida-honrosa-
para-bolsonaro-que-estuda-concorrer-ao-senado-em-2022/

Fonte: Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-08-19
Título: Criar dois, três, muitos saigons
Descrição: Por Vijay Prashad relembra as destruições do intervencionismo 
americano, incluindo quaisquer lembranças de líderes dos direitos das mulheres 
que atuaram no Afeganistão antes de 2001 ………. Em 16 de abril de 1967, a revista 
cubana Tricontinental publicou um artigo de Che Guevara intitulado "Crie dois, 
três, muitos vietnamitas: este é o nosso slogan". Guevara argumentou que a 
pressão sobre o povo vietnamita deveria ser aliviada por guerrilheiros em outros
lugares. Oito anos depois, os Estados Unidos fugiram do Vietnã quando 
funcionários norte-americanos e seus aliados vietnamitas embarcaram em 
helicópteros do telhado do prédio da CIA em Saigon.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/19/create-two-three-many-saigons/

Fonte: Poder360
Título: Morre a socióloga Anna Peliano, uma das mentoras do Mapa da Fome
Descrição: Peliano também contribuiu para a formulação do Bolsa Família
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/morre-a-sociologa-anna-peliano-uma-das-
mentoras-do-mapa-da-fome/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 23:36:57
Título: A presença de Israel na segurança digital no Brasil – Por Bruno Lima 
Rocha
Descrição: O modus operandi dessa indústria é o de sempre. A matriz está na 
entidade sionista e sua economia de guerra e Apartheid sobre o povo palestino
Url :https://revistaforum.com.br/debates/presenca-israel-seguranca-digital-no-
brasil/

Fonte: Brasil de Fato 
Data: 2021-08-19 15:39:47
Título: Lenio Streck: \É preciso uma pauta única para enfrentar o fascismo\
Descrição: Jurista e professor foi enfático ao participar da live de lançamento 
da 7ª edição do Democracia e Direitos Fundamentais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/lenio-streck-e-preciso-uma-
pauta-unica-para-enfrentar-o-fascismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 15:19:41
Título: Cantor Zeca Pagodinho recebe alta de hospital no RJ após ter covid-19
Descrição: Vacinado desde julho, sambista ficou seis dias internado e gravou 
vídeo para incentivar imunização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/cantor-zeca-pagodinho-recebe-
alta-de-hospital-no-rj-apos-ter-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 13:58:11
Título: Variante delta tem transmissão comunitária em Pernambuco e governo 
anuncia testagem em massa
Descrição: Após um ano e seis meses de pandemia, governo estadual lança programa
de testagem em massa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/variante-delta-tem-transmissao-
comunitaria-em-pernambuco-e-governo-anuncia-testagem-em-massa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 13:50:29
Título: Para conter variante delta, hospital municipal de Nova Iguaçu (RJ) 
anuncia medidas restritivas
Descrição: Só uma pessoa poderá visitar o paciente internado, visitas 
acontecerão aos finais de semana, com o máximo de 10 minutos
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/para-conter-variante-delta-
hospital-municipal-de-nova-iguacu-rj-anuncia-medidas-restritivas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 13:45:50
Título: Em Minas Gerais, Zema judicializa greve sanitária e aulas presenciais 
voltam nesta quinta (19)
Descrição: “Nós vamos denunciar todas as contaminações”, garante Denise Romano, 
coordenadora do Sind-UTE/MG
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/em-minas-gerais-zema-
judicializa-greve-sanitaria-e-aulas-presenciais-voltam-nesta-quinta-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 11:19:00
Título: Planalto muda padrão do Diário Oficial e oculta nome de empresa suspeita
de matar Jovenel Moise
Descrição: Após reportagem do Brasil de Fato, governo \maquia\ portaria que 
estende prazo de apuração em contrato por mais 180 dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/planalto-muda-padrao-do-diario-
oficial-e-oculta-nome-de-empresa-suspeita-de-matar-jovenel-moise
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 10:42:13
Título: Após 8 meses de luta, Guarulhos pode se tornar o 1º município a fazer um
referendo popular
Descrição: Trabalhadores entregaram à Câmara Municipal assinaturas contra 
extinção da empresa Proguaru e aguardam aval do TRE
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/apos-8-meses-de-luta-guarulhos-
pode-se-tornar-o-1-municipio-a-fazer-um-referendo-popular
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 10:31:36
Título: Manoel da Conceição: conheça a trajetória política do líder camponês que
faleceu no Maranhão
Descrição: Símbolo de resistência à ditadura militar, líder camponês maranhense 
é sepultado nesta quinta-feira (19)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/manoel-da-conceicao-conheca-a-
trajetoria-politica-do-lider-campones-que-faleceu-no-maranhao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-19 07:50:46
Título: O tango é negro: conheça Horacio Salgán, nome fundamental e pouco 
conhecido do gênero 
Descrição: Dono de estilo único, o músico foi inspiração para nomes mais 
conhecidos como Astor Piazzola
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/19/o-tango-e-negro-conheca-horacio-
salgan-nome-fundamental-e-pouco-conhecido-do-genero
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-19 17:30:57
Título: Pesquisa revela que Bolsonaro já é coisa do passado: 64% rejeitam o 
presidente
Descrição: Os brasileiros já miram o futuro, em 2022, sem a presença do 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido). É o que diz a pesquisa do DataPoder 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/pesquisa-revela-que-bolsonaro-ja-e-
coisa-do-passado-64-rejeitam-o-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 01:44:28
Título: Campanha Fora Bolsonaro vai ao MP para poder fazer ato na Paulista em 7 
de setembro
Descrição: Protesto contra o presidente está marcado desde julho e acompanhará o
Grito do Excluídos, que já ocorre no local há 12 anos, PM, no entanto, deu 
preferência a ato da direita
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Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/campanha-fora-bolsonaro-vai-ao-mp-
para-poder-fazer-ato-na-paulista-em-7-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 00:57:48
Título: Às vésperas da sabatina no Senado, Aras dá parecer favorável à CPI
Descrição: O relator do pedido de recondução do PGR será justamente um senador 
integrante da comissão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sabatina-no-senado-aras-parecer-
favoravel-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 23:10:29
Título: Randolfe Rodrigues é pré-candidato ao governo do Amapá
Descrição: Camilo Capiberibe (PSB-AP) divulgou a informação, que foi confirmada 
pela Fórum: “Feliz por integrar essa aliança para o bem do povo do Amapá!!”, 
postou o deputado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/randolfe-rodrigues-e-pre-candidato-ao-
governo-do-amapa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 22:33:36
Título: Lula é homenageado em inauguração de instituto de educação no Maranhão
Descrição: O ex-presidente ouviu agradecimentos de jovens estudantes: \Senhor 
presidente, obrigado por lutar por nós\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-homenageado-inauguracao-de-
instituto-educacao-maranhao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 22:03:50
Título: Rogério Correia e sindicalistas discutem os riscos da PEC 32
Descrição: Com o argumento de combater os privilégios do funcionalismo público e
diminuir o tamanho do Estado Brasileiro, o governo Bolsonaro quer mudar a 
Constituição, com o projeto de emenda constitucional- PEC 32, também chamada PEC
da Reforma Administrativa.No entanto quando olhamos o texto da emenda, os 
servidores que têm os mais altos salários como promotores, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/rogerio-correia-e-sindicalistas-
discutem-os-riscos-da-pec-32/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 21:24:58
Título: “Renuncia”: Relembre todas as vezes que Bolsonaro reclamou de ser 
presidente
Descrição: Fórum contabilizou ao menos 6 ocasiões em que o titular do Planalto, 
em queda livre na popularidade, se queixou do cargo que ocupa, a última foi 
nesta quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renuncia-relembre-todas-as-vezes-que-
bolsonaro-reclamou-de-ser-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 20:51:23
Título: CPI quebra sigilo de Wassef, advogado da família Bolsonaro
Descrição: Renan Calheiros, relator da comissão, quer saber se o advogado 
recebeu dinheiro da Precisa Medicamentos, empresa envolvida em negociações mais 
do que suspeitas na compra de vacinas contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-quebra-sigilo-de-wassef-
advogado-da-familia-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 20:03:57
Título: Escalada de estupidez e de mentira – Por Chico Alencar
Descrição: Diante do que está acontecendo no Brasil, vale lembrar uma frase 
lapidar de Albert Einstein: “Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez
humana. Se bem que não tenho certeza absoluta quanto à primeira”

https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-quebra-sigilo-de-wassef-advogado-da-familia-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-quebra-sigilo-de-wassef-advogado-da-familia-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/renuncia-relembre-todas-as-vezes-que-bolsonaro-reclamou-de-ser-presidente/
https://revistaforum.com.br/politica/renuncia-relembre-todas-as-vezes-que-bolsonaro-reclamou-de-ser-presidente/
https://revistaforum.com.br/noticias/rogerio-correia-e-sindicalistas-discutem-os-riscos-da-pec-32/
https://revistaforum.com.br/noticias/rogerio-correia-e-sindicalistas-discutem-os-riscos-da-pec-32/
https://revistaforum.com.br/politica/lula-homenageado-inauguracao-de-instituto-educacao-maranhao/
https://revistaforum.com.br/politica/lula-homenageado-inauguracao-de-instituto-educacao-maranhao/
https://revistaforum.com.br/politica/randolfe-rodrigues-e-pre-candidato-ao-governo-do-amapa/
https://revistaforum.com.br/politica/randolfe-rodrigues-e-pre-candidato-ao-governo-do-amapa/
https://revistaforum.com.br/politica/sabatina-no-senado-aras-parecer-favoravel-cpi/
https://revistaforum.com.br/politica/sabatina-no-senado-aras-parecer-favoravel-cpi/
https://revistaforum.com.br/movimentos/campanha-fora-bolsonaro-vai-ao-mp-para-poder-fazer-ato-na-paulista-em-7-de-setembro/
https://revistaforum.com.br/movimentos/campanha-fora-bolsonaro-vai-ao-mp-para-poder-fazer-ato-na-paulista-em-7-de-setembro/


Url :https://revistaforum.com.br/rede/escalada-de-estupidez-e-de-mentira-por-
chico-alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 20:02:01
Título: CPI acusa dono da Precisa + psiquiatras: Bolsonaro é caso de interdição,
não de impeachment
Descrição: Mesmo com silêncio do dono da Precisa, senadores o acusam de tráfico 
de influência e possível lavagem de dinheiro. E mais: psiquiatras defendem que 
caso de Bolsonaro é de interdição, não de impeachment. Com Cynara Menezes e 
Lucas Rocha. Convidados: Letícia Sallorenzo e Bernardo Assis Filho #RevistaFórum
#TVFórum Apoie o jornalismo da Revista Fórum!Assine aqui: [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cpi-acusa-dono-da-precisa-psiquiatras-
bolsonaro-e-caso-de-interdicao-nao-de-impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 19:58:12
Título: Petroleiros denunciam novo surto de Covid em plataformas da Petrobras
Descrição: \Infelizmente o negacionismo da gestão da Petrobrás já vitimou 
dezenas de trabalhadores\, lamentou Tezeu Bezerra, coordenador do Sindipetro-NF
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/petroleiros-novo-surto-covid-
plataformas-da-petrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 19:17:05
Título: Eficácia da CoronaVac em casos graves da Delta chega a 77%, diz estudo
Descrição: Dos 10,7 mil pacientes infectados pelo coronavírus que participaram 
da pesquisa, somente 102 contraíram pneumonia, desse total, 85 não tinham 
recebido vacina
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/eficacia-da-coronavac-em-casos-
graves-da-delta-chega-a-77-diz-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 18:43:08
Título: Quase metade das mortes de menores por Covid atinge bebês com até 2 anos
Descrição: Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz analisaram 1.207 óbitos 
causados pela doença entre menores de idade em 2020, com base em dados do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/quase-metade-das-mortes-de-menores-
por-covid-atinge-bebes-com-ate-2-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 18:23:30
Título: A pedofilia e a economia da mentira, por Jean Wylllys
Descrição: O ex-deputado, que atualmente realiza pesquisa de doutorado sobre 
desinformação e fake news, afirma que é preciso atentar para a \obsessão da 
extrema-direita com a pedofilia\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jean-wyllys-desinformacao-pedofilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 18:22:31
Título: CPI quebra sigilo de bolsonaristas disseminadores de fake news
Descrição: \Estamos atrás de quem financia esse tipo de coisa pra gente cortar o
mal pela raiz\, disse o presidente da CPI, Omar Aziz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-quebra-sigilo-de-bolsonaristas-
disseminadores-de-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 17:47:33
Título: Vídeo: Após fake news, CNN Brasil desmente Alexandre Garcia
Descrição: Durante a sua coluna diária no canal, o jornalista afirmou que 
adolescentes e crianças não precisam se vacinar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cnn-brasil-alexandre-garcia/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 14:19:44
Título: Rejeição a Bolsonaro e apoio ao impeachment disparam e economia em 
frangalhos
Descrição: Este Fórum Onze e Meia comenta os resultados da pesquisa PoderData, 
que mostram Bolsonaro com rejeição recorde, enquanto indicadores econômicos 
desabam, o pedido de impeachment contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro e
a tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/rejeicao-a-bolsonaro-e-apoio-ao-
impeachment-disparam-e-economia-em-frangalhos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 14:07:31
Título: Guarabyra cancela participação em álbum de Sérgio Reis por declarações 
golpistas
Descrição: O próximo álbum de Reis trará duetos com vários artistas, entre eles 
Guilherme Arantes, Anastácia, Maria Rita e Zé Ramalho
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/guarabyra-cancela-participacao-em-
album-de-sergio-reis-por-declaracoes-golpistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 13:56:57
Título: Lula a Flávio Dino: governadores dão lição de moral em Bolsonaro, veja 
vídeo
Descrição: \Parem de mentir, parem de receitar remédios que não curam Covid, 
parem de mostrar a cara sem máscara. Sejam responsáveis porque o povo brasileiro
gosta do povo brasileiro\, disse Lula ao lado de Flávio Dino no Maranhão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-a-flavio-dino-governadores-dao-
licao-de-moral-em-bolsonaro-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 13:34:51
Título: ACM Neto segue Bolsonaro ao sugerir privatizar Embasa, denuncia deputado
Descrição: Para o deputado baiano Bira Corôa, “ACM Neto e seu grupo na política 
brasileira querem aniquilar toda a política pública de saneamento que serve para
dar dignidade a quem mais necessita, e lucrar em cima disso\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/acm-neto-segue-bolsonaro-ao-sugerir-
privatizar-embasa-denuncia-deputado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 13:32:33
Título: Robin é gay? Edição trata da vida sexual do parceiro de Batman
Descrição: Desde a virada do século que personagens LGBT compõem o universo 
Batman, mas também dos X-Men
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/robin-gay-batman/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 13:24:52
Título: Dólar vai a R$ 5,45 e indicadores econômicos desabam
Descrição: Operam em queda Ibovespa Futuro, commodities e petróleo em dia de 
tensão no mercado mundial
Url :https://revistaforum.com.br/economia/dolar-vai-a-r-545-e-indicadores-
economicos-desabam/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-19 10:03:55
Título: Sérgio Reis tem shows e comerciais cancelados após fala golpista
Descrição: De acordo com declarações do próprio cantor, ao menos quatro shows e 
dois comerciais foram cancelados, comercial de rede de supermercados do Paraná 
também foi tirado do ar
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/sergio-reis-tem-shows-e-comerciais-
cancelados-apos-fala-golpista/
 
Fonte: Revista Fórum
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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: The Intercept
Data: 2021-08-19 21:50:27
Título: A América Latina está pronta para a 3ª dose da vacina?
Descrição: Enquanto boa parte dos países ainda estão longe de ter suas 
populações vacinadas com duas doses, República Dominicana, Chile e Uruguai dão o
pontapé na 3ª dose. Mas será que já deveríamos estar pensando nisso?The post A 
América Latina está pronta para a 3ª dose da vacina? appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/19/terceira-dose-vacina-america-latina/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-19 05:39:56
Título: Entrevista: 'Crianças nunca estiveram tão em risco na pandemia quanto 
agora'
Descrição: Pesquisadores alertam que, sem vacinação e com volta às aulas e 
chegada da variante delta, crianças enfrentam maior risco de morte por covid-
19.The post Entrevista: &#8216,Crianças nunca estiveram tão em risco na pandemia
quanto agora&#8217, appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/19/criancas-volta-aulas-maior-risco-morte-
coronavirus/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-19 09:53:51
Título: Terremoto no Haiti: 'Estamos abandonados, e o povo está desesperado por 
comida, por alguma ajuda'
Descrição: Uma chilena, que mora há 10 anos no Haiti, está ajudando as vítimas —
ela relata, em primeira pessoa, a situação crítica em que a população se 
encontra.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58267614

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-19 16:51:16
Título: Escudo de Bolsonaro, Augusto Aras enfrenta cada vez mais oposição para 
ser reconduzido à PGR
Descrição: Ao menos seis ministros do STF já cobraram manifestações do 
procurador, responsável por abrir investigações contra o presidente, enquanto 
senadores e ex-procuradores o acusam de prevaricar por não agir contra 
Bolsonaro. Sabatina para aprovar sua manutenção no cargo está marcada para terça
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-19/escudo-de-bolsonaro-augusto-
aras-enfrenta-cada-vez-mais-oposicao-para-ser-reconduzido-a-pgr.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-19 13:20:15
Título: Algoritmo do Twitter prefere rostos femininos, brancos e magros, 
demonstram programadores em desafio
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Descrição: A rede social viveu uma polêmica há alguns meses  pela forma que 
recortava as imagens. Agora uma competição em que venceu o doutorando ucraniano 
Bogdan Kulynych confirma as suspeitas
Url :https://brasil.elpais.com/tecnologia/2021-08-19/algoritmo-do-twitter-
prefere-rostos-femininos-brancos-e-magros-demonstram-programadores-em-
desafio.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-19 00:00:00
Título: Lula mostra que não terá revanchismo ao falar que respeitaria lista 
tríplice para PGR, diz advogado anti-Lava Jato
Descrição: Coordenador do Prerrogativas, grupo de advogados que se formou em 
contraponto aos métodos da Lava Jato, Marco Aurélio de Carvalho disse ter visto 
grande ironia na fala de Lula de que escolheria o primeiro colocado na lista 
tríplice como Procurador-Geral da República. Bolsonaro ignorou duas vezes os 
nomes indicados pela categoria e escolheu Augusto Aras.Leia mais (08/19/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/lula-mostra-que-nao-tera-revanchismo-ao-falar-que-
respeitaria-lista-triplice-para-pgr-diz-advogado-de-grupo-anti-lava-jato.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-19 00:00:00
Título: Promotor que abriu processos contra Gilmar Mendes será julgado no 
Conselho do Ministério Público
Descrição: O promotor de Justiça Daniel Balan Zappia, de Diamantino (MT), será 
julgado na próxima semana no Conselho Nacional do Ministério Público por suposto
abuso processual.Leia mais (08/19/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/promotor-que-abriu-processos-contra-gilmar-
mendes-sera-julgado-no-conselho-do-ministerio-publico.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-19 00:00:00
Título: Ministros do TSE recebem comitiva para discutir efeitos da reforma 
eleitoral em participação feminina
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, e a ministra da corte 
eleitoral Maria Cláudia Bucchianeri receberam nesta quinta (19) uma comitiva 
formada por mulheres representantes de mais de 150 entidades e movimentos.Leia 
mais (08/19/2021 - 22h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/ministros-do-tse-recebem-comitiva-para-
discutir-efeitos-da-reforma-eleitoral-em-participacao-feminina.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-19 00:00:00
Título: Barroso faz apelo às redes sociais, diz que 'dinheiro não é tudo' e 
elogia corte de verbas a páginas bolsonaristas
Descrição: O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís 
Roberto Barroso, elogiou nesta quinta-feira (19) a decisão do corregedor-geral 
da Justiça Eleitoral, Luís Felipe Salomão, de suspender o repasse de verba a 
páginas bolsonaristas investigadas por disseminar fake news.Leia mais 
(08/19/2021 - 19h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/barroso-faz-apelo-as-redes-sociais-diz-que-dinheiro-nao-e-
tudo-e-elogia-corte-de-verbas-a-paginas-bolsonaristas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-19 00:00:00
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Título: Poderes articulam concessões para retomar diálogo, mas Bolsonaro resiste
Descrição: Congressistas e integrantes do governo e do Judiciário costuram 
medidas que podem ser tomadas na prática para distensionar o clima entre os 
Poderes e abrir o diálogo entre Jair Bolsonaro e o STF (Supremo Tribunal 
Federal).Leia mais (08/19/2021 - 19h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/poderes-articulam-concessoes-para-retomar-dialogo-mas-
bolsonaro-resiste.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-19 00:00:00
Título: Rodrigo Maia assume secretaria no governo Doria
Descrição: Ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (sem partido - RJ), 
51, assumirá o cargo de secretário de Projetos e Ações Estratégicas na gestão de
João Doria (PSDB) no Governo de São Paulo.Leia mais (08/19/2021 - 07h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/rodrigo-maia-assume-secretaria-no-governo-doria.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-19 21:53:00
Título: Comissão discute impactos da pandemia na comunidade negra
Descrição: Debate terá transmissão ao vivo pela internet
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/796650-comissao-discute-impactos-da-
pandemia-na-comunidade-negra/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-19 21:28:00
Título: Especialistas defendem responsabilidade compartilhada no combate às fake
news
Descrição: Eles foram ouvidos pelo grupo de trabalho responsável por consolidar 
os projetos de lei sobre internet
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/796855-especialistas-defendem-
responsabilidade-compartilhada-no-combate-as-fake-news/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-19 20:54:00
Título: Comissão aprova projeto que isenta o dono de terra invadida de 
responsabilidade por crime ambiental
Descrição: Invasores e organizações envolvidas nas práticas ilícitas responderão
administrativa, civil e penalmente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/796608-comissao-aprova-projeto-que-
isenta-o-dono-de-terra-invadida-de-responsabilidade-por-crime-ambiental/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-19 17:48:20
Título: Brasil é grande exportador de petróleo, mas gás natural ainda enfrenta 
muitos desafios, diz analista
Descrição: Neste mês, o Brasil apresentou números positivos no setor do petróleo
e do gás natural, somando a produção dos dois, o país fabricou 3,92 milhões de 
barris de óleo por dia. A Sputnik Brasil ouviu especialista para entender o 
progresso brasileiro na área.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021081917917473-brasil-grande-
exportador-petroleo-gas-natural-brasil-ainda-enfrenta-muitos-desafios-diz-
analista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-19 17:23:42
Título: Defesa antiaérea da Síria rebate ataque contra Damasco, diz mídia local
Descrição: A defesa antiaérea da Síria está repelindo um ataque inimigo sob sua 
capital Damasco, segundo a agência síria SANA.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021081917917588-defesa-
antiaerea-da-siria-rebate-ataque-contra-damasco-diz-midia-local/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-19 14:46:50
Título: TSE quer saber valores recebidos por canais bolsonaristas nas redes 
sociais, diz mídia
Descrição: Encontro entre representantes da Justiça Eleitoral, da PF e das 
gigantes Twitter, Facebook, YouTube e Instagram aconteceu no TSE e serviu para 
desvendar a origem de notícias falsas e saber valores acumulados por quem as 
propaga.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021081917916764-tse-quer-saber-valores-
recebidos-canais-bolsonaristas-nas-redes-sociais-diz-midia/
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