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Fonte: Carta Capital 
Data: 2021-08-22
Título: O bolsonarismo raiz é menor do que a gente imagina, diz cientista 
política.
Descrição: Pesquisa sobre o fenômeno bolsonarista no País revela que a pandemia 
fez diminuir a adesão dos brasileiros aos movimentos antipolitica. Eleitores que
votaram no presidente Jair Bolsonaro em 2018 e se arrependeram com o governo não
devem repetir a escolha em 2022 mesmo que o adversário seja o ex-presidente 
Lula. Essa é uma das conclusões da pesquisa qualitativa “Bolsonarismo no 
Brasill”, que foi divulgada na sexta-feira 20. O estudo, realizado pelo 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro e pelo Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa, 
também mostra que o atual presidente perdeu a maior parte do apoio que o elegeu 
na última eleição e que o bolsonarismo raiz, composto por aqueles eleitores 
fieis do mandatário, é menor do que parece.
Url : https://www.cartacapital.com.br/entrevistas/o-bolsonarismo-raiz-e-menor-
do-que-a-gente-imagina-diz-cientista-politica/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-22 14:32:02
Título: Mais uma vitória de Lula: juíza rejeita denúncia contra petista no caso 
do sítio em Atibaia
Descrição: Todos os 17 processos contra o ex-presidente já julgados e extintos 
terminaram com inocência e arquivamento da denúncia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/22/mais-uma-vitoria-de-lula-juiza-
rejeita-denuncia-contra-petista-no-caso-do-sitio-em-atibaia
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 01:11:32
Título: Lula: “Bacurau me fez companhia enquanto estava preso”
Descrição: O ex-presidente se encontrou com o ator Silvério Pereira, que 
interpretou o Lunga no filme, e afirmou que durante o longa metragem faz lembrar
“porque não baixamos a cabeça”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-bacurau-lunga/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-22 14:11:19
Título: Após incêndio na Nacional, Cinemateca Pernambucana reabre preservando 
parte da história do país
Descrição: Fechada desde março de 2020, instituição volta a receber visitas 
presenciais ainda neste mês, com nova estrutura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/22/apos-incendio-na-nacional-
cinemateca-pernambucana-reabre-preservando-parte-da-historia-do-pais

Fonte: Poder360
Título: DEM, MDB e PSDB também apoiam Alexandre de Moraes, já são 10 os partidos
pró-STF
Descrição: As siglas dizem reafirmar o compromisso com \a democracia, a 
independência e a harmonia entre os Poderes\. Leia a íntegra abaixo
Url :https://www.poder360.com.br/justica/dem-mdb-e-psdb-tambem-apoiam-alexandre-
de-moraes-ja-sao-10-os-partidos-pro-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 00:11:24
Título: Partidos emitem nota em defesa da democracia e de solidariedade ao STF
Descrição: PT, PDT, PSB, Cidadania, PCdoB, PV e Rede assinam o texto, MDB, PSDB 
e DEM também divulgaram nota conjunta
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/partidos-democracia-stf/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-22 20:37:06
Título: Gilmar Mendes: “Fabricação artificial de crises afasta o país dos 
problemas reais”
Descrição: Em crítica direcionada ao presidente Bolsonaro, o ministro também 
afirmou que é \hora de reordenar prioridades'
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gilmar-mendes-bolsonaro/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro mandou FAB sobrevoar STF para quebrar vidraças, diz Jungmann
Descrição: O ex-ministro da Defesa e Segurança Pública Raul Jungmann afirmou que
os últimos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica deixaram seus 
cargos, em março, por respeito à Constituição Federal e por não se dobrarem às 
pressões políticas do presidente Jair Bolsonaro. Os três foram demitidos porque 
se recusaram a envolver as Forças Armadas [ ]The post Bolsonaro mandou FAB 
sobrevoar STF para quebrar vidraças, diz Jungmann appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-mandou-fab-
sobrevoar-stf-para-quebrar-vidracas-diz-jungmann/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-22 13:28:04
Título: “Legalidade atrasou o golpe de 1964 em três anos”, afirma o jornalista 
Carlos Bastos
Descrição: Testemunha ocular da História, comunicador revive, 60 anos depois, 
aqueles dias de agosto em um Brasil pré-golpe
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/22/legalidade-atrasou-o-golpe-de-
1964-em-tres-anos-afirma-o-jornalista-carlos-bastos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-22 13:27:22
Título: \Eu nunca imaginei que a gente pudesse retroceder como retrocedemos\, 
afirma ex-presidente Lula
Descrição: Na tarde de ontem Lula se reuniu com movimentos populares e 
profissionais da cultura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/22/eu-nunca-imaginei-que-a-gente-
pudesse-retroceder-como-retrocedemos-afirma-ex-presidente-lula

Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro vai para a cadeia se tentar golpe, diz Alessandro Vieira
Descrição: Suplente na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, o senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) diz acreditar que já existem fatos que podem 
configurar crime por parte direta do presidente Jair Bolsonaro na condução do 
combate à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao Congresso em Foco, o 
parlamentar, porém, diz não acreditar que o relatório da [ ]The post Bolsonaro 
vai para a cadeia se tentar golpe, diz Alessandro Vieira appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/cpi-da-covid/bolsonaro-vai-
para-a-cadeia-se-tentar-golpe-diz-alessandro-vieira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-23 01:21:36
Título: Você sabia que 1 milhão morreram no Brasil por violência intencional 
enquanto 174 mil morreram no Afeganistão em 20 anos de guerra?
Descrição: Segundo a Universidade Brown, nos Estados Unidos, cerca de 174 mil 
pessoas morreram na guerra no Afeganistão durante vinte anos. Os dados alcançam 
entre outubro  Compartilhe este link. Vamos furar a bolha imposta pela ditadura 
da opinião única da velha mídia corporativa. Espalhe verdade.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/voce-sabia-que-1-milhao-morreram-
no-brasil-por-violencia-intencional-enquanto-174-mil-morreram-no-afeganistao-em-
20-anos-de-guerra/
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Fonte: Poder360
Título: Quadrilha é suspeita de desviar R$ 300 mi de verbas de combate à 
pandemia
Descrição: Reportagem do Fantástico mostra que o valor foi usado para compra de 
carros de luxo, aviões, gado e fazendas
Url :https://www.poder360.com.br/justica/quadrilha-e-suspeita-de-desviar-r-300-
mi-de-verbas-de-combate-a-pandemia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-22 17:20:11
Título: Bolsonaro briga para ganhar tempo e sobreviver até 2022
Descrição: Por Milton Alves* O presidente Jair Bolsonaro enfrenta um inimigo 
oculto, irrecusável: o tempo. Ele precisa atravessar os próximos meses, sem 
acumular mais perdas, e  Compartilhe este link. Vamos furar a bolha imposta pela
ditadura da opinião única da velha mídia corporativa. Espalhe verdade.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-briga-para-ganhar-tempo-
e-sobreviver-ate-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-22 12:39:41
Título: Bolsonaro é uma “canoa furada”, dizem membros do Centrão, que preparam 
operação desembarque
Descrição: Se a canoa não virar, Olê olê olê olá Eu chego lá [Marcha do Remador,
de Emilinha Borba] A marchinha de carnaval não previu a  Compartilhe este link. 
Vamos furar a bolha imposta pela ditadura da opinião única da velha mídia 
corporativa. Espalhe verdade.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-e-uma-canoa-furada-dizem-
membros-do-centrao-que-preparam-desembarque/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-22 23:17:57
Título: Governo de SP decide que apenas bolsonaristas poderão ficar na Av. 
Paulista no 7 de setembro
Descrição: O governador João Doria afirmou que os grupos de apoio ao presidente 
solicitaram antes o uso da via
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/paulista-fora-bolsnaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-22 18:12:52
Título: Tem início acampamento indígena em Brasilia que fará vigília durante 
votação do Marco Temporal
Descrição: Atividades acontecem até o dia 28, reivindicam direitos e promovem 
atos contra a agenda anti-indígena no Congresso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/22/tem-inicio-acampamento-indigena-
em-brasilia-que-fara-vigilia-durante-votacao-do-marco-temporal

Fonte: MST
Data: 2021-08-22
Título: Famílias Sem Terra recebem mapa de lotes na Bahia
Descrição: No mês de março de 2010, cerca de 50 famílias rompiam as cercas de 
mais um latifúndio improdutivo no extremo sul da Bahia, a antiga fazenda Olho 
D’água, localizada na zona rural do município de Guaratinga. No último sábado 
(21), 11 anos depois, as famílias que persistiram na luta receberam os mapas dos
lotes.
Url : https://mst.org.br/2021/08/22/familias-sem-terra-recebem-mapa-de-lotes-na-
bahia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-22 19:50:23
Título: Genocídio: ativistas protestam em Berlim contra política indígena do 
governo Bolsonaro
Descrição: O ato aconteceu na tarde deste domingo e teve por objetivo denunciar 
aos órgãos internacionais o massacre em curso dos povos originários no Brasil
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/protesto-berlim-bolsonaro-indigenas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-22 18:01:34
Título: Marieta Severo diz nunca ter sentido uma angústia cívica tão profunda
Descrição: Como “alguém defende um regime que coloca um cano de descarga na boca
de um jovem e sai arrastando ele pelo quartel?”, pergunta a atriz se referindo 
ao caso de Stuart Angel
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/marieta-severo-diz-nunca-ter-sentido-
uma-angustia-civica-tao-profunda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-22 16:39:08
Título: Executivo da XP esbravejou com pesquisa que dá Lula disparado, diz 
colunista
Descrição: Bruno Constantino disparou mensagens de WhatsApp e telefonemas, 
reclamou com os responsáveis e questionou a metodologia, que é a mesma desde 
2018
Url :https://revistaforum.com.br/politica/executivo-da-xp-esbravejou-com-
pesquisa-que-da-lula-disparado-diz-colunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-22 12:16:16
Título: Toma lá dá cá: Bolsonaro acena ao centrão com mais quatro ministérios
Descrição: De volta, grupo promete não deixar o governo até 2 de abril, data de 
desincompatibilização de quem disputará as urnas de outubro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/toma-la-da-ca-bolsonaro-acena-ao-
centrao-com-mais-quatro-ministerios/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-22 10:00:09
Título: Aposta da terceira via, Doria rasgou fantasia de defensor da ciência
Descrição: Enquanto foi conveniente, governador de SP defendeu a ciência para se
contrapor a Bolsonaro. Agora, desidratou o Comitê Científico e assumiu de que 
lado está de fato. The post Aposta da terceira via, Doria rasgou fantasia de 
defensor da ciência appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/22/aposta-terceira-via-doria-fantasia-
defensor-ciencia/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-23 04:30:59
Título: Brasil perdeu 15% da superfície de água em 30 anos, veja números
Descrição: SÃO PAULO — Entre 1991 e 2020, a área de superfície de rios, lagos e 
outros corpos abertos de água doce se reduziu em média em 15,7% no Brasil. O 
número, revelado neste domingo pelo projeto MapBiomas, indica tendência 
preocupante: obras de represamento criadas para aumentar o acesso a recursos 
hídricos não compensaram as perdas ocorridas nos cursos d’água naturais.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-perdeu-15-da-superficie-de-agua-em-
30-anos-veja-numeros-25166338
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-22 21:12:36
Título: Um ‘apagão’ de vídeos nas redes bolsonaristas no cerco aos ataques à 
democracia que emulam o trumpismo
Descrição: PF aponta o ‘modus operandi’ das redes aliadas ao presidente e 
centenas de vídeos desaparecem do Youtube. CPI pede a quebra de sigilo de 
blogueiros, mas especialista alerta: eleições de 2022 ainda correm risco
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-22/um-apagao-de-videos-nas-redes-
bolsonaristas-no-cerco-aos-ataques-a-democracia-que-emulam-o-trumpismo.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-22 00:00:00
Título: Associação Brasileira de Imprensa repudia censura ao jornal O Globo
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Descrição: A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) divulgou na noite deste 
sábado (22) uma nota de repúdio à decisão do juiz Manuel Amaro de Lima, da 3ª 
Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do Amazonas, que determinou a retirada de 
três textos do site do jornal O Globo.Leia mais (08/22/2021 - 15h55)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/associacao-brasileira-de-imprensa-repudia-censura-ao-jornal-
o-globo.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-22 12:29:50
Título: Lula, Temer, FHC, Sarney e Collor consultam Forças Armadas para 
avaliarem risco de golpe no país
Descrição: Articulação entre ex-presidentes da República e Forças Armadas teria 
sido feita por ex-ministros da Defesa. Segundo militares, pela instituição, não 
haverá impedimento para as eleições, mas o mesmo pode não ser aplicado à Polícia
Militar.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021082217927066-lula-temer-fhc-sarney-e-
collor-consultam-forcas-armadas-para-avaliarem-risco-de-golpe-no-pais/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Etiópia vive fase mais dramática de sua história recente
Descrição: Segundo o UNICEF, quatro milhões de pessoas estão em crise ou em 
níveis de emergência de insegurança alimentar em Tigray e nas regiões vizinhas 
de Afar e Amhara. Mais de 100.000 pessoas foram recentemente deslocadas pelos 
recentes combates, somando-se aos 2 milhões de pessoas já arrancadas de suas 
casas.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-08/etiopia-guerra-tigray.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-22 10:44:43
Título: Mídia britânica: teoria sobre vazamento do laboratório de Wuhan é mais 
política do que ciência
Descrição: De acordo com o jornal britânico The Guardian, um novo relatório 
sobre as origens da COVID-19 deveria surgir na mesa do presidente nesta semana, 
caso o pessoal de segurança cumpra o prazo.
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