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Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-21 04:30:48
Título: Gesto de Bolsonaro é ofensa ao convívio harmonioso entre os Poderes da 
República, diz Celso de Mello
Descrição: BRASÍLIA — A decisão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de 
apresentar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, é um gesto de \absurda 
provocação\ que \traduz ofensa manifesta ao convívio harmonioso entre os Poderes
da República\. Essa é a avaliação que o ministro aposentado do Supremo e ex-
presidente da Corte Celso de Mello fez ao GLOBO.\O gesto de Bolsonaro traduz 
ofensa manifesta ao convívio harmonioso entre os Poderes da República , pois a 
denúncia contra o Ministro Alexandre de Moraes, além de não ter fundamento 
legítimo, revela a intenção subalterna de pretender intimidar um magistrado 
que , além de independente , responsável e intimorato, cumpre, com exatidão e 
estrita observância das leis, o seu dever funcional ! Bolsonaro precisa ter 
consciência de que não está acima da autoridade da Constituição e das leis da 
República!\, afirmou Celso de Mello.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/gesto-de-bolsonaro-ofensa-ao-convivio-
harmonioso-entre-os-poderes-da-republica-diz-celso-de-mello-25165169

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 12:25:34
Título: Avaliação das Forças Armadas despenca e só 30% acham ótimo e bom
Descrição: Pesquisa PoderData divulgada nesta sexta-feira (20) revela que 29% 
avaliam como ruim ou péssimo o trabalho das Forças Armadas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/avaliacao-das-forcas-armadas-despenca/

Fonte: Montedo
Data: 2021-08-20
Título: Para os EUA, militares brasileiros devem ficar bem longe da política
Descrição: Vicente Nunes. Autoridades dos Estados Unidos que acompanham o dia a 
dia do Brasil estão convencidas de que os militares brasileiros devem ficar bem 
longe da política, para evitar os desnecessários ruídos de volta da ditadura. 
“Nossa percepção é de que militares não são atores políticos”, diz um integrante
do governo de Joe Biden. Apesar de todo o estresse provocado pela insistência de
integrantes das Forças Armadas em endossarem as maluquices do presidente Jair 
Bolsonaro, o governo norte-americano não vê possibilidade — não neste momento — 
de mudar a postura de colaboração entre os militares norte-americanos e os 
brasileiros. “Tudo continua como está”, ressalta a mesma fonte.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/08/20/para-os-eua-militares-brasileiros-
devem-ficar-bem-longe-da-politica/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-20 23:05:30
Título: Bolsonaro protocola no Senado pedido de impeachment do ministro 
Alexandre de Moraes do STF
Descrição: Ao menos nesse quesito, Bolsonaro cumpriu a palavra ao protocolar 
pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator na corte 
do inquérito 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-protocola-no-senado-
pedido-de-impeachment-do-ministro-alexandre-de-moraes-do-stf/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-21
Título: "Não há fundamentos para o impedimento dos ministros", diz Rodrigo 
Pacheco
Descrição: "Eu terei muito critério nisso e sinceramente não antevejo 
fundamentos técnicos, jurídicos e políticos para impeachment de ministro do 
Supremo", disse o presidente do Congresso
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Url : https://www.brasil247.com/brasil/nao-ha-fundamentos-para-o-impedimento-
dos-ministros-diz-rodrigo-pacheco

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 23:33:23
Título: STF repudia pedido de impeachment de Bolsonaro contra Moraes
Descrição: Supremo divulgou nota condenando a ação movida pelo presidente, leia 
aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-repudia-pedido-impeachment-
bolsonaro-moraes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 23:01:15
Título: Congressistas criticam Bolsonaro por pedido de impeachment de Moraes
Descrição: \Alguém avisa ao miliciano que o Impeachment que o Brasil está 
ansioso pra ver é o dele\, escreveu Paulo Pimenta (PT)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/congressistas-criticam-bolsonaro-por-
pedido-de-impeachment-de-moraes/

Fonte: Poder360
Título: Dólar está em R$ 5,38 e já subiu 39% desde o início do governo Bolsonaro
Descrição: Quando iniciou a administração atual, em 1º de janeiro de 2019, a 
moeda norte-americana estava cotada em R$ 3,87
Url :https://www.poder360.com.br/economia/dolar-atinge-r-57-e-salta-27-na-
semana/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 13:25:46
Título: Jornalista Bianca Santana derrota Bolsonaro na Justiça e ganha 
indenização por danos morais
Descrição: Bianca declarou à Fórum que “o texto do relator, que embasou o voto 
dos desembargadores, é uma importante peça na defesa da liberdade de expressão e
do exercício do jornalismo”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jornalista-bianca-santana-derrota-
bolsonaro-na-justica-e-ganha-indenizacao-por-danos-morais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 20:54:48
Título: ABMD divulga nota de apoio às medidas do TSE contra fake news e discurso
de ódio
Descrição: Associação Brasileira de Mídias Digitais concorda com decisão do 
Judiciário de frear perfis, sites e blogs que divulgam informações falsas em 
linguagem jornalística, fomentando o ódio e manchando a atividade da imprensa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/abmd-divulga-nota-apoio-tse-fake-news-
discurso-odio/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 13:22:22
Título: Apoiadores de Bolsonaro tutelam militares, mas são contra volta da 
ditadura militar, diz estudo
Descrição: Pesquisa mostrou que os mais fiéis ao presidente e favoráveis a um 
regime autoritário se restringem a homens mais velhos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/apoiadores-de-bolsonaro-tutelam-
militares-mas-sao-contra-volta-da-ditadura-militar-diz-estudo

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-20
Título: Comissão Arns denuncia crimes de Augusto Aras ao STF
Descrição: Juristas apontam em representação ao Supremo crimes do procurador-
geral da República por blindar Jair Bolsonaro
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/08/comissao-arns-
denuncia-crimes-de-augusto-aras-ao-stf/

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-08-20 20:05:49
Título: Em nova recuada, Bolsonaro veta artigo que previa fundo eleitoral de R$ 
5,7 bilhões
Descrição: O novo valor do fundo será definido na votação do Orçamento Geral da 
União.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/recuada-bolsonaro-veta-fundo-
eleitoral-de-57-bilhoes/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-21
Título: Organizador de ato contra o STF em 7 de setembro se reuniu com 
neonazista alemã
Descrição: Bruno Semczeszm está entre os que foram alvo de mandados de busca e 
apreensão determinados pelo ministro Alexandre de Moraes
Url : https://www.brasil247.com/brasil/organizador-de-ato-contra-o-stf-em-7-de-
setembro-se-reuniu-com-neonazista-alema

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 18:13:56
Título: Mineração e territórios: produção de alimentos é impactada, preços 
disparam e população adoece
Descrição: Pessoas que migraram para trabalhar no setor depois passam a depender
de doações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/mineracao-e-territorios-
producao-de-alimentos-e-impactada-precos-disparam-e-populacao-adoece

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 11:39:23
Título: Audiência Pública ouviu meninas e mulheres sobre caso de adolescente 
indígena assassinada no RS
Descrição: Encontro na noite desta quarta deu voz pela primeira vez à comunidade
local e regional, mulheres indígenas pedem basta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/audiencia-publica-ouviu-meninas-
e-mulheres-sobre-caso-de-adolescente-indigena-assassinada-no-rs

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 15:09:34
Título: Movimentos indígenas reocupam floresta no Paraná, após anos de abandono
Descrição: Região que pertenceu a indígenas e foi rica em araucárias, hoje está 
tomada de eucaliptos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/movimentos-indigenas-reocupam-
floresta-no-parana-apos-anos-de-abandono

Fonte: MST
Data: 2021-08-20
Título: Após 22 anos de luta, 67 famílias conquistam assentamento em 
Congonhinhas (PR)
Descrição: Comemoração será nos dias 27 e 28 de agosto, com doação de alimentos 
à população urbana e “Festa da Reforma Agrária Popular” na comunidade.
Url : https://mst.org.br/2021/08/20/apos-22-anos-de-luta-67-familias-conquistam-
assentamento-em-congonhinhas-pr/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 11:02:38
Título: \Doutor Gama\: filme brasileiro é selecionado para o maior festival de 
cinema negro do mundo
Descrição: Longa de Jeferson De estará na edição comemorativa do American Black 
Film Festival, marcada para o mês de novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/doutor-gama-filme-brasileiro-e-
selecionado-para-o-maior-festival-de-cinema-negro-do-mundo

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 17:37:01
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Título: Google classifica Allan dos Santos como “tóxico, desleal e romantiza a 
violência”
Descrição: Em processo, a plataforma debochou do youtuber e afirmou que ele não 
tem legitimidade ou procuração para falar em nome de Donald Trump
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/google-allan-santos-toxico/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 13:32:02
Título: Rio de Janeiro: casos de covid-19 aumentam e Paes alerta que medidas 
restritivas podem retornar
Descrição: Todas as 33 Regiões Administrativas do Rio seguem com risco alto de 
contaminação para a doença
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/rio-de-janeiro-casos-de-covid-
19-aumentam-e-paes-alerta-que-medidas-restritivas-podem-retornar

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 18:28:04
Título: “Se precisar tomar vacina até na testa, eu tomo”, diz Lula no Maranhão
Descrição: Ex-presidente condena atitudes genocidas de Bolsonaro e reforça a 
importância do SUS e do respeito à ciência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/se-precisar-tomar-vacina-ate-na-
testa-eu-tomo-diz-lula

Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-20 17:05:34
Título: Guerra do Afeganistão: 10 mil dólares investidos em ações da indústria 
bélica agora valem 100 mil dólares
Descrição: A Guerra do Afeganistão foi um fracasso? Não para as cinco principais
empresas da indústria militar e seus acionistas.The post Guerra do Afeganistão: 
10 mil dólares investidos em ações da indústria bélica agora valem 100 mil 
dólares appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/20/guerra-afeganistao-eua-industria-
belica/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 14:52:28
Título: População de bairros pobres e distantes têm menos postos de vacinação em
Curitiba (PR)
Descrição: Moradores têm dificuldades para acesso pela distância e para usar 
transporte público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/populacao-de-bairros-pobres-e-
distantes-tem-menos-postos-de-vacinacao-em-curitiba-pr
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 11:46:33
Título: IBGE: mais de 72% dos brasileiros tiveram dificuldade pra custear 
despesas mensais em 2017-2018
Descrição: Pesquisa mostra que 44,4% da população que vivia em famílias com 
alguma dificuldade eram chefiadas por pretos ou pardos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/ibge-mais-de-72-dos-brasileiros-
tiveram-dificuldade-pra-custear-despesas-mensais-em-2017-2018
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 09:58:08
Título: Destruição da Reserva Chico Mendes ameaça legado de preservação 
ambiental na Amazônia Legal
Descrição: Projeto de Lei 6024 pode reduzir área protegida e facilitar expansão 
do agronegócio em municípios do Acre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/destruicao-da-reserva-chico-
mendes-ameaca-legado-de-preservacao-ambiental-na-amazonia-legal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 09:03:19
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Título: Curso de extensão em Histórias e Culturas Indígenas tem inscrições 
abertas até o dia 24
Descrição: Curso ocorre de 17 de setembro a 28 de outubro, em formato virtual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/curso-de-extensao-em-historias-
e-culturas-indigenas-tem-inscricoes-abertas-ate-dia-o-dia-24
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 08:14:37
Título: PF faz operação de busca e apreensão contra Sérgio Reis e deputado Otoni
de Paula
Descrição: \Objetivo é apurar cometimento do crime de incitar a população a atos
violentos\, diz decisão de Alexandre de Moraes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/pf-faz-operacao-de-busca-e-
apreensao-contra-sergio-reis-e-deputado-otoni-de-paula
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-20 08:13:05
Título: Exclusivo: Michelle transforma Palácio do Planalto em sede clandestina 
de cultos evangélicos
Descrição: Célula da Igreja Batista Atitude no imóvel público é comandada por 
pastor contratado pelo gabinete pessoal do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/20/exclusivo-michelle-transforma-
palacio-do-planalto-em-sede-clandestina-de-cultos-evangelicos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-21 00:45:27
Título: Íntegra do pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes protocolado 
por Bolsonaro, leia agora
Descrição: O Blog do Esmael disponibiliza a íntegra do pedido de impeachment 
contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, protocolizado esta sexta-feira 
(20/08) no Senado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/integra-do-pedido-de-impeachment-
contra-alexandre-de-moraes-protocolado-por-bolsonaro-leia-agora/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-20 20:31:55
Título: Homem de confiança de Lupi inicia “operação desembarque” da candidatura 
de Ciro Gomes
Descrição: O senador Weverton Rocha (PDT-MA), considerado homem de confiança de 
Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, iniciou esta semana a operação 
desembarque da candidatura do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/homem-de-confianca-de-lupi-inicia-
operacao-desembarque-da-candidatura-de-ciro-gomes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-20 13:58:24
Título: Sérgio Reis está proibido de se aproximar do STF e do Senado, em 
Brasília, decide Alexandre de Moraes
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, não quer saber do cantor 
Sérgio Reis próximo da Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde ficam o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/sergio-reis-esta-proibido-de-se-
aproximar-do-stf-e-do-senado-em-brasilia-decide-alexandre-de-moraes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-20 09:42:29
Título: Jornal Nacional, da Globo, confirma Blog do Esmael: fome atingia 41% da 
população antes da pandemia
Descrição: A TV Globo precisou mais de um ano e meio para confirmar a notícia 
que o leitor sempre encontrou aqui no Blog do Esmael: a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/jornal-nacional-da-globo-confirma-
blog-do-esmael-fome-atingia-41-da-populacao-antes-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-21 09:35:14
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Título: Ex-assessor do PT preso com “dinheiro na cueca” é inocentado após 16 
anos
Descrição: José Adalberto era, na época, assessor do deputado federal José 
Guimarães, que foi inocentado por unanimidade no processo em 2012
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-assessor-do-pt-preso-com-dinheiro-
na-cueca-e-inocentado-apos-16-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-21 01:20:38
Título: Juiz censura O Globo por reportagem sobre remédio sem eficácia contra 
Covid
Descrição: \O Globo está recorrendo da decisão, por considerar que a censura é 
inconstitucional\, afirma o veículo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/juiz-censura-o-globo-remedio-sem-
eficacia-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-21 00:55:33
Título: Deputado bolsonarista volta a propor desmonte da Uerj, universidade 
reage
Descrição: \Os que querem a destruição da Uerj serão derrotados uma vez mais\, 
disse o reitor Ricardo Lodi
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deputado-bolsonarista-desmonte-da-uerj-
universidade-reage/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-21 00:50:11
Título: Bolsonarismo na Corte: Ciro Nogueira não vira réu no STF após voto de 
Nunes Marques
Descrição: Chefe da Casa Civil se livra de responder processo após voto decisivo
de ministro do Supremo indicado por Bolsonaro, cuja esposa trabalha no gabinete 
de um aliado de Nogueira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonarismo-nogueira-nao-vira-reu-
stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-21 00:20:55
Título: “Contenção do ímpeto”: Pacheco minimiza impeachment movido por Bolsonaro
Descrição: O presidente do Senado insiste em pregar \união\ enquanto o chefe do 
Executivo provoca terremoto contra as instituições
Url :https://revistaforum.com.br/politica/contencao-do-impeto-pacheco-minimiza-
impeachment-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 22:48:23
Título: MP 1045: mais uma tentativa de deforma
Descrição: O Pauta Brasil debate a MP 1045, mais uma tentativa de deforma 
trabalhista, com Alexandre Caso, Clemente Ganz e Helena Abramo. A mediação é de 
Artur Henrique, diretor da Fundação Perseu Abramo. Conheça os 
debatedores:Alexandre Caso, dirigente nacional da Intersindical Central da 
Classe Trabalhadora, dirigente sindical bancário de SP e membro do Grupo 
Nacional Executivo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mp-1045-mais-uma-tentativa-de-deforma/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 22:30:56
Título: Pesquisa: eleitores arrependidos de Bolsonaro devem votar em Lula
Descrição: Bolsonarismo no Brasil vai perdendo sua força após levantamento 
mostrar que eleitores do atual presidente se sentem traídos ou decepcionados.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pesquisa-eleitores-arrependidos-de-
bolsonaro-devem-votar-em-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 21:43:21
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Título: Lula sobre alianças em 2022: “Vou perguntar se é humano, se é 
civilizado”
Descrição: Ex-presidente publicou nas redes que “polarização é entre o fascismo 
e a democracia” e que pretende convergir “com todo mundo” e saber quem está 
“conformado com tanta gente na rua e com a fome”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-aliancas-2022-perguntar-humano-
civilizado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 21:14:40
Título: PM é denunciado por torturar Anthony Garotinho na prisão
Descrição: Conforme a denúncia do MP-RJ, Sauler Sakalem “invadiu a cela ocupada 
por Garotinho e o agrediu com golpes de um bastão semelhante a um taco de 
beisebol, além de ameaçá-lo de morte”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-e-denunciado-por-torturar-anthony-
garotinho-na-prisao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 21:09:21
Título: Bia Kicis trava tramitação de PEC “anti-Pazuello”
Descrição: Projeto de autoria de Perpétua Almeida (PCdoB) veda a participação de
militares da ativa em cargos de natureza civil na Administração Pública
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bia-kicis-trava-pec-anti-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 20:05:17
Título: Sérgio Reis recebeu R$ 829 mil da JBS e empreiteiras em campanha 
eleitoral
Descrição: Cantor sertanejo, que foi alvo nesta sexta (20) de mandados de busca 
e apreensão por ameaçar democracia, está entre os parlamentares irrigados nas 
eleições com dinheiro de empresas envolvidas em corrupção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sergio-reis-recebeu-829-mil-jbs-
empreiteiras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 19:58:49
Título: Rui Moreira Lima, o brigadeiro que desafiou a ditadura + Eleanor, a 
filha militante de Karl Marx
Descrição: No Papo-Cabeça da semana, Cynara Menezes conversa com Pedro Luiz 
Moreira Lima e Elisa Colepicolo, autores da biografia do brigadeiro Rui Moreira 
Lima, que lutou na segunda guerra e foi perseguido pela ditadura militar, e com 
Letícia Bergamini, Lia Urbini e Cecília Farias, tradutoras da biografia de 
Eleanor Marx #RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/rui-moreira-lima-o-brigadeiro-que-
desafiou-a-ditadura-eleanor-a-filha-militante-de-karl-marx/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 19:15:27
Título: Maria Rita e Guilherme Arantes cancelam participação em disco de Sérgio 
Reis
Descrição: O sertanejo faria duetos inéditos com ambos, interpretando as canções
“Romaria” e “Planeta água”, respectivamente
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/maria-rita-e-guilherme-arantes-
cancelam-participacao-em-disco-de-sergio-reis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 19:06:00
Título: Federação nacional mostra que lucro da Caixa é inflado por venda de 
ativos do banco
Descrição: Fenae revela, diferentemente do que direção da estatal noticia, que 
aumento do “lucro” da empresa se deve em grande parte à “política de 
desinvestimentos” adotada pela atual gestão do banco
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/federacao-mostra-lucro-caixa-venda-
ativos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 15:46:45
Título: Sinpro-DF repudia PL que altera reajuste do piso de professores
Descrição: Para a diretoria colegiada do sindicato, Projeto de Lei de autoria do
deputado Hildo Rocha é mais um ataque ao salário da categoria
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sinpro-df-repudia-pl-que-altera-
reajuste-do-piso-de-professores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 14:48:50
Título: “Fui otária. Esse governo não faz porra nenhuma”, diz youtuber indígena 
que apoiou Bolsonaro
Descrição: Em vídeo publicado no seu canal, Ysani Kalapalo também revela que já 
foi ameaçada pelo presidente da Funai por fazer críticas à instituição
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/youtuber-indigena-bolsonaro-otaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 11:57:05
Título: “Tá chegando a sua vez, Carlos Bolsonaro”: Redes repercutem ação contra 
Sérgio Reis
Descrição: \Que ele devolva o dinheiro da prótese\, ironizou uma das 
internautas. Sérgio Reis é alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ta-chegando-a-sua-vez-carlos-
bolsonaro-redes-repercutem-acao-contra-sergio-reis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-20 10:09:37
Título: Alunos com deficiência: MEC se desculpa por declarações de Milton 
Ribeiro
Descrição: Apesar das desculpas às pessoas que se sentirem ofendidas, o 
ministério reafirma a política de separar crianças com deficiências
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alunos-com-deficiencia-mec-se-
desculpa-por-declaracoes-de-milton-ribeiro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-21 09:03:45
Título: Ruralistas financiam manifestações golpistas marcadas para 7 de setembro
Descrição: Presidente da maior associação de produtores de soja do país é um dos
líderes de movimento que pretende destituir ministros do STF a partir de 
manifestações marcadas para o feriado.  The post Ruralistas financiam 
manifestações golpistas marcadas para 7 de setembro appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/21/ruralistas-financiam-manifestacoes-
golpistas-7-setembro/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-21 09:28:06
Título: Da defesa das privatizações à luta contra desigualdade: como o discurso 
do FMI mudou nos últimos 40 anos
Descrição: Análise dos relatórios do fundo mostra que narrativa de crescimento 
pregada pelo Consenso de Washington foi superada pela 'Constelação de 
Washington'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58207776
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-20 20:15:37
Título: 'Muitos vão se arrepender de extremismo', diz Soraya Thronicke, que não 
garante apoio a Bolsonaro
Descrição: Para senadora, 'liberdade de expressão não é salvo conduto para 
crimes'
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58285621
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
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Data: 2021-08-20 12:16:58
Título: Nem um centímetro a mais para os indígenas e para a biodiversidade no 
Brasil de Bolsonaro
Descrição: Presidente paralisa a criação de novas unidades de conservação e de 
terras indígenas, o que incentiva invasões e prejudica o combate ao aquecimento 
global
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-20/nem-um-centimetro-a-mais-para-
os-indigenas-e-para-a-biodiversidade-no-brasil-de-bolsonaro.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-20 00:00:00
Título: Ministros do Supremo e políticos dizem que aprovação de André Mendonça 
para o STF se tornou inviável
Descrição: Ministros do Supremo e políticos afirmam que ficou inviável a 
aprovação de André Mendonça para a vaga aberta para o STF.Leia mais (08/20/2021 
- 21h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/ministros-do-supremo-e-politicos-dizem-que-
aprovacao-de-andre-mendonca-para-o-stf-se-tornou-inviavel.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-20 00:00:00
Título: O fim da Lei de Segurança Nacional
Descrição: A revogação da Lei de Segurança Nacional (LSN) tem a utilidade 
prática de inviabilizar a estratégia de intimidação do governo Bolsonaro: abrir 
inquérito policial por violação da \honra\ do presidente da República, como se 
fosse valor essencial à manutenção do regime democrático, e, assim, inibir 
críticas ao seu pavoroso desempenho como chefe de Estado.Leia mais (08/20/2021 -
17h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/luisfranciscocarvalhofilho/2021/08/o-fim-da-lei-de-seguranca-
nacional.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-08-20 00:00:00
Título: Ataque cibernético à Renner mostra que hackers agora ameaçam varejo
Descrição: O ecommerce das Lojas Renner está indisponível há pelo menos 24 horas
após um ataque cibernético que tornou inoperantes alguns sistemas da empresa. Em
comunicado ao mercado, a companhia afirmou nesta sexta-feira (20) que seus 
principais bancos de dados permanecem preservados, o que indica que clientes não
terão informações vazadas na internet.Leia mais (08/20/2021 - 20h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/08/renner-fica-mais-de-24-horas-com-sistema-fora-do-ar-apos-
ciberataque.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-20 18:04:09
Título: Governo pagou cerca de R$ 4,3 milhões em cachês para pessoas da mídia 
fazerem campanha bolsonarista
Descrição: Governo federal teria pagado apresentadores, influenciadores da 
mídia, radialistas e até dupla sertaneja para fazerem campanha pró-Bolsonaro. 
Alguns cachês superam a marca dos R$ 400 mil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021082017921758-governo-pagou-cerca-de-
r-43-milhoes-em-caches-para-pessoas-da-midia-fazerem-campanha-bolsonarista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-20 17:40:05
Título: Se Bolsonaro for viável em 2022, PSDB pode não se restabelecer, alerta 
cientista política
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Descrição: Sputnik Brasil conversou com a cientista política Lara Mesquita sobre
a ida de Rodrigo Maia para o governo de João Doria (PSDB-SP) e o futuro do 
Partido da Social Democracia Brasileira.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021082017921480-se-bolsonaro-for-viavel-
em-2022-psdb-pode-nao-se-restabelecer-alerta-cientista-politica/
 

https://br.sputniknews.com/brasil/2021082017921480-se-bolsonaro-for-viavel-em-2022-psdb-pode-nao-se-restabelecer-alerta-cientista-politica/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021082017921480-se-bolsonaro-for-viavel-em-2022-psdb-pode-nao-se-restabelecer-alerta-cientista-politica/

