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Fonte: CUT
Data: 2021-08-23
Título: Preço da gasolina explode e já custa mais de R$ 7 em algumas cidades do país
Descrição: Os preços dos combustíveis explodiram no país nos últimos 12 meses, 
tirando o ganha pão de motoristas de aplicativos, como disse o presidente da 
CUT, Sérgio Nobre, contribuindo para a disparada da inflação e afetando todos os
brasileiros porque, junto com os combustíveis, vários outros produtos sobem de 
preço. De agosto do ano passado a agosto deste ano, a gasolina comum subiu 
39,20%, o etanol 59,61% e  o gás de cozinha 33,44%,  segundo pesquisa publicada 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na 
última sexta-feira (20).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/preco-da-gasolina-explode-e-ja-custa-mais-
de-r-7-em-algumas-cidades-do-pais-4c90

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-23
Título: Variante delta circula com facilidade entre vacinados. ‘Será uma nova 
pandemia’, diz pesquisador
Descrição: Cientistas reafirmam que vacinas seguem como única opção 
farmacológica contra a covid-19, mas importante é reduzir o contágio, com 
máscaras e distanciamento social
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/08/variante-delta-
pode-circular-com-facilidade-entre-vacinados-nova-pandemia-pesquisador/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O peso da violência sobre a saúde mental de quem vive na favela
Descrição: Um em cada três moradores da Maré tem a saúde mental abalada pelo 
cotidiano violento, sofrendo com medo, depressão e ansiedade. Situação é retrato
da realidade de um quinto da população carioca, que vive em favelas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-peso-da-violência-sobre-a-saúde-mental-de-quem-
vive-na-favela/a-58957372?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: MST
Data: 2021-08-23
Título: Tem início acampamento indígena em Brasilia que fará vigília durante 
votação do Marco Temporal
Descrição: Teve início neste domingo (22) a mobilização nacional “Luta pela 
Vida”, em Brasília, com a montagem e ocupação de um acampamento na capital 
federal organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), em 
conjunto com todas as suas organizações de base.
As atividades acontecem até o dia 28 e buscam reivindicar direitos e promover 
atos contra a agenda anti-indígena no Congresso Nacional e no governo federal. O
principal foco de atenção é para o julgamento da tese do chamado “Marco 
Temporal”, que está na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) da quarta-feira 
(25) e que pode definir o futuro das demarcações das Terras Indígenas (TIs) 
também será acompanhado pela mobilização.
Url : https://mst.org.br/2021/08/23/tem-inicio-acampamento-indigena-em-brasilia-
que-fara-vigilia-durante-votacao-do-marco-temporal/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 10:58:13
Título: Especialista em Segurança Pública: “Nunca estivemos tão perto de um 
motim bolsonarista na PM”
Descrição: Coronel e ex-comandante da Rota convocaram tropa para atos em favor 
de Bolsonaro no próximo dia 7 de setembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/especialista-em-seguranca-
publica-nunca-estivemos-tao-perto-de-um-motim-bolsonarista-na-pm
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Fonte: Montedo
Data: 2021-08-23
Título: A ex-presidentes, generais afastam apoio de Forças Armadas a golpe
Descrição: De acordo com relatos recolhidos por Temer, FHC, Lula, Sarney e 
Collor, generais garantem que tropa não apoiaria ruptura democrática. Luciana 
Lima. As ameaças de não aceitar o resultado das eleições de 2022 sem a adoção do
voto impresso e as constantes manifestações do presidente Jair Bolsonaro contra 
a democracia fizeram com que cinco ex-presidentes da República procurassem 
militares para sondá-los sobre os riscos de uma possível ruptura institucional.
Emissários ouviram de generais da reserva e da ativa a garantia de que as 
eleições vão acontecer e de que o vencedor, seja quem for, tomará posse. As 
informações são do jornal O Estado de São Paulo.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/08/23/a-ex-presidentes-generais-afastam-
apoio-de-forcas-armadas-a-golpe/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 22:26:08
Título: Agenda ESG: o novo discurso do capital para justificar a exploração de 
classe – Por Raphael Fagundes
Descrição: Numa sociedade capitalista não são os interesses políticos, 
religiosos, jurídicos ou culturais que determinam os interesses econômicos, pelo
contrário
Url :https://revistaforum.com.br/rede/agenda-esg-o-novo-discurso-do-capital-
para-justificar-a-exploracao-de-classe-por-raphael-fagundes/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-24 00:59:34
Título: Bolsonaro negocia outra fatia do Governo para o Centrão enquanto 
esbraveja contra o STF
Descrição: Senado trava indicação de André Mendonça ao Supremo após atritos do 
presidente com o Judiciário. Governadores pressionam por entendimento, e 
governistas tentam demonstrar força no 7 de setembro
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-24/bolsonaro-negocia-outra-fatia-
do-governo-para-o-centrao-enquanto-esbraveja-contra-o-stf.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 19:38:41
Título: Famílias do Paraná celebram criação de assentamento Carlos Marighella 
com doação de alimentos
Descrição: Após mais de duas décadas de luta, justiça confirma direito à terra 
no assentamento em Congonhinhas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/familias-camponesas-do-parana-
celebram-criacao-de-assentamento-com-doacao-de-alimentos
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 09:01:45
Título: Ministros de Bolsonaro descartam reunião de presidente com governadores
Descrição: Convite enviado a Bolsonaro diz que o objetivo da conversa é 
“identificar e pautar pontos convergentes e estratégias visando salvaguardar a 
paz social, a democracia e o bem-estar socioeconômico da população brasileira”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministros-de-bolsonaro-descartam-
reuniao-de-presidente-com-governadores/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 02:03:54
Título: Doria diz que espera “nada” de reunião com  Bolsonaro: “Psicopata. 
Doente”
Descrição: Ao Roda Viva, governador de São Paulo, no entanto, disse que não 
votará em ninguém caso o segundo turno em 2022 seja entre o atual presidente e 
Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-diz-que-espera-nada-de-reuniao-
com-bolsonaro-psicopata-doente/
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Data: 2021-08-23 16:07:12
Título: “Bolsonaro é rato acuado. Você pode esperar o pior”, diz Haddad
Descrição: Em entrevista ao Fórum Onze e Meia, o petista afirmou que o 
presidente “não governa, nenhuma área do país está sendo administrada. O país 
está à deriva”, ressaltou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-e-rato-acuado-voce-pode-
esperar-o-pior-diz-haddad/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 14:04:49
Título: Arapongas: Em espionagem, Exército diz que Freixo é “forte influenciador
de massas radicais”
Descrição: Arapongagem do Centro de Comunicação Social do Exército espionou 
políticos, cidadãos e mídia durante tramitação do PL 1.645/2019, negociado com 
Bolsonaro para garantir benefícios extras na aposentadoria dos militares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/espionagem-exercito-freixo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 18:11:56
Título: Lula se reúne com lideranças políticas no Ceará com foco em alianças 
para 2022
Descrição: Lula realizou encontros com dirigentes e representantes de partidos 
como PSOL, PCdoB, PSDB, MDB, PDT e do próprio PT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/lula-se-reune-com-liderancas-
politicas-no-ceara-com-foco-em-aliancas-para-2022

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 14:50:03
Título: Privatização dos Correios coloca em risco a oferta de outros serviços em
cidades pequenas
Descrição: Em cerca de 2 mil cidades espalhadas pelo país, os moradores acessam 
serviços como aposentadoria e regularização de CPF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/privatizacao-dos-correios-
coloca-em-risco-a-oferta-de-outros-servicos-em-cidades-pequenas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 11:22:17
Título: Na Globo, Marcos Mion manda recado para ministro da Educação
Descrição: Em breve participação no Fantástico, Mion, que é pai do jovem autista
Romeu, rebateu fala de Milton Ribeiro, que declarou que \alunos com deficiência 
atrapalham o aprendizado\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/na-globo-marcos-mion-manda-recado-para-
ministro-da-educacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 15:40:06
Título: PSOL entra com ação contra ministro da Educação por discriminação de 
portadores de deficiência
Descrição: Em entrevista à TV Brasil, Milton Ribeiro disse que a criança com 
deficiência \atrapalhava o aprendizado dos outros\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-entra-com-acao-contra-ministro-
da-educacao-por-discriminacao-de-portadores-de-deficiencia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 16:54:43
Título: MST denuncia ameaças de superintendente do Incra em acampamento no norte
do RJ
Descrição: No final de maio, Justiça autorizou desapropriação de usina de Campos
para Incra assentar famílias camponesas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/mst-denuncia-ameacas-de-
superintendente-do-incra-em-acampamento-no-norte-do-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 16:12:41
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Título: Quatro deputados homens vetam distribuição de absorventes para mulheres 
pobres na Paraíba
Descrição: Hervázio Bezerra, Eduardo Carneiro, Júnior Araújo, Ricardo Barbosa 
vetaram projeto em CCJ nesta segunda-feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/quatro-deputados-homens-vetam-
distribuicao-de-absorventes-para-mulheres-pobres-na-paraiba

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 13:57:45
Título: Rio de Janeiro tem oito municípios com 100% dos leitos de UTI para 
covid-19 ocupados
Descrição: Aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI é registrado tanto na 
rede pública quanto na privada do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/rio-de-janeiro-tem-oito-
municipios-com-100-dos-leitos-de-uti-para-covid-19-ocupados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 15:14:18
Título: Ações da Uber despencam após decisões judiciais favoráveis a motoristas 
nos EUA e no Canadá
Descrição: Papéis da empresa desvalorizaram 15,8% em um mês na Bolsa de Nova 
Iorque, entenda o que está em jogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/acoes-da-uber-despencam-apos-
decisoes-judiciais-favoraveis-a-motoristas-nos-eua-e-no-canada

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-23
Título: Os impérios não têm aliados, apenas vassalos.
Descrição: Por Milton Rondó. Em belíssima entrevista a Margarida Genevois, feita
por Matheus Pichonelli e publicada em CartaCapital, também aprendemos com aquela
que esteve em todas as Comissões de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e
que hoje já está com 98 anos de idade, que “a esperança é o motor da coragem.”
A primavera nos encontrará em meio aos sentimentos mais variados: como 
interpretar o que ocorreu no Afeganistão? Como viver o 7 de setembro? Como não 
permitir que sejam banalizadas mais de 600 mil morte evitáveis? 
Com esperança. Só com ela se pode tentar analisar, entender e mudar a realidade 
brutal que vivem o mundo e o Brasil, em particular.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/os-imperios-nao-tem-aliados-
apenas-vassalos/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Josephine Baker será a primeira mulher negra no Panteão de Paris
Descrição: A artista franco-americana fez parte da resistência francesa ao 
nazismo na Segunda Guerra e lutou contra o racismo. Ela será a sexta mulher a 
entrar no seleto mausoléu que reverencia personalidades da história da França.
Url :https://www.dw.com/pt-br/josephine-baker-será-a-primeira-mulher-negra-no-
panteão-de-paris/a-58959512?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 14:55:48
Título: Contra desestatização da Carris no RS, trabalhadores realizam 
paralisação em frente às garagens
Descrição: Na manhã desta segunda-feira (23), rodoviários realizam uma 
paralisação parcial contra a privatização da empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/contra-desestatizacao-da-carris-
no-rs-trabalhadores-realizam-paralisacao-em-frente-as-garagens

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 11:20:36
Título: Alternativa para driblar a fome: em Fortaleza (CE), catadores realizam 
trabalho em cooperação
Descrição: Associação dos Catadores do Jangurussu fica em um dos bairros mais 
pobres da capital que já foi sede de aterro sanitário
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/alternativa-para-driblar-a-fome-
em-fortaleza-ce-catadores-realizam-trabalho-em-cooperacao
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-23 16:49:16
Título: PSB nacional convoca reunião em Brasília para comunicar decisão sobre 
filiação de Requião
Descrição: Habemus Papam? Não, ainda não saiu a fumacinha branca. O presidente 
nacional do PSB, Carlos Siqueira, convocou reunião em Brasília nesta terça-feira
(24/08) para comunicar  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/psb-nacional-convoca-reuniao-em-
brasilia-para-comunicar-decisao-sobre-filiacao-de-requiao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 15:57:33
Título: Em meio à alta no custo dos alimentos, organizações driblam 
atravessadores e mantêm preço justo
Descrição: Instituto Baru (SP) vende frutas, legumes e verduras pela mesma 
margem de preço há pelo menos dois anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/em-meio-a-alta-no-custo-dos-
alimentos-organizacoes-driblam-atravessadores-e-mantem-preco-justo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-23 19:01:08
Título: Após volta às aulas na rede pública, DF registra 89 casos de covid-19
Descrição: Balanço foi apresentado pela Secretaria de Educação, professores e 
alunos foram os mais contaminados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/23/apos-volta-as-aulas-na-rede-
publica-df-registra-89-casos-de-covid-19
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-23 14:09:37
Título: Do Nordeste, Lula avança rumo ao Palácio do Planalto enquanto Bolsonaro 
arde no fogo de Brasília
Descrição: As agendas do ex-presidente Lula no Nordeste comprovam que ele segue 
avançando rumo ao Palácio do Planalto, em 2022, enquanto o presidente Jair 
Bolsonaro (sem  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/do-nordeste-lula-avanca-rumo-ao-
palacio-do-planalto-enquanto-bolsonaro-arde-no-fogo-de-brasilia/
 
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/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 02:01:02
Título: Realizada há 30 anos, Caminhada Luiz Gama chega ao cinema
Descrição: Vida do abolicionista negro é relembrada este ano por meio do filme 
“Doutor Gama”, de Jeferson De, que celebra legado histórico 139 anos após a 
morte do escritor e jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/caminhada-luiz-gama-chega-cinema/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 01:06:49
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Título: Allan dos Santos associa umbandista que deu bênção a Lula a “demônios”
Descrição: Blogueiro bolsonarista foi denunciado na polícia e no MP por 
intolerância religiosa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/allan-dos-santos-associa-umbandista-que-
deu-bencao-a-lula-a-demonios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 23:58:55
Título: Vice-presidente da Câmara fala em crime de Bolsonaro caso ele 
desrespeite STF
Descrição: Marcelo Ramos (PL-AM) diz que presidente tenta criar fato político 
para tensionar a crise entre Poderes, Lira (PP-AL) estaria \preocupado\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vice-presidente-camara-crime-
bolsonaro-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 23:18:56
Título: Cármen Lúcia mantém decisão da CPI sobre quebra de sigilos de Ricardo 
Barros
Descrição: A comissão investiga a relação do líder do governo Bolsonaro na 
Câmara com a Precisa Medicamentos, empresa que representou no Brasil a Covaxin
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/carmen-lucia-mantem-decisao-da-cpi-
sobre-quebra-de-sigilos-de-ricardo-barros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 23:06:33
Título: EXCLUSIVO: Manuel Loff faz paralelo entre Bolsonaro, PMs e Espanha pós-
Franco
Descrição: Principal historiador português da atualidade concedeu longa 
entrevista à Fórum e falou sobre a situação vivida pelo Brasil, seus reflexos 
nas sociedades nacional e internacional, e sobre possíveis cenários com 
Bolsonaro. Confira a primeira parte
Url :https://revistaforum.com.br/politica/manuel-loff-paralelo-bolsonaro-pms-
espanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 22:32:38
Título: Lula sobre rapaz que arrancou faixa de bolsonaristas: “Povo bem-
humorado”
Descrição: \A gente não faz revolução só de cara feia, não\, disse o ex-
presidente ao comentar a dança que cearense fez para apoiadores de Bolsonaro, 
confira o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/lula-sobre-rapaz-que-arrancou-
faixa-de-bolsonaristas-povo-bem-humorado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 21:49:45
Título: Alexandre de Moraes decide arquivar pedido de investigação contra Aras
Descrição: A solicitação foi apresentada pelos senadores Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) e Fabiano Contarato (Rede-ES)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alexandre-de-moraes-decide-arquivar-
pedido-de-investigacao-contra-aras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 21:32:29
Título: Deputado aciona OEA e Banco Mundial contra ação política dos irmãos 
Weintraub
Descrição: Abraham e Arthur Weintraub, funcionários das instituições 
internacionais, aparecem em vídeo usado para convocação de manifestações 
golpista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-oea-banco-central-weintraub/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 21:27:21
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Título: Economia autoriza mais 3 mil empregados para quadro de pessoal da Caixa
Descrição: Fenae ressalta déficit de quase 20 mil bancários e defende maior 
número de contratações. Entidade mostra que vagas para concursados da estatal, 
anunciadas pela direção do banco em julho, representam apenas 20% da atual 
carência
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/economia-autoriza-3-mil-quadro-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 21:18:36
Título: Certa arte – Por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Poesia é, por definição, aquilo que resiste, heroica e 
obstinadamente, à tradução. Perder a rima, a musicalidade da rima, é uma perda 
irreparável, eu sei. Há quem questione se vale a pena traduzir assim
Url :https://revistaforum.com.br/debates/certa-arte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 21:17:52
Título: Lula se encontra com Tasso Jereissati (PSDB) e Cid Gomes (PDT) no Ceará
Descrição: O ex-presidente também se reuniu com o ex-presidente do Senado, 
Eunício Oliveira (MDB), objetivo é “resgatar a civilidade na política 
brasileira”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-se-encontra-com-tasso-jereissati-
psdb-e-cid-gomes-pdt-no-ceara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 20:48:40
Título: Neoliberalismo e as transformações globais
Descrição: [Retransmissão] O Pauta Brasil transmite a aula “Neoliberalismo e as 
transformações globais”, do curso Economia para a transformação social, com a 
participação de Luiz Gonzaga Belluzzo, Juliane Furno e Comentários de Pedro 
Rossi. Aberta a todo o público, a transmissão do debate será feita pelo canal da
Fundação no YouTube, dentro da programação do Pauta [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/neoliberalismo-e-as-transformacoes-
globais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 20:44:06
Título: “Adentrar ao STF e Congresso”: Coronel da reserva do CE convoca para ato
golpista
Descrição: Davi Azim diz que \ninguém pode ir a Brasília simplesmente para 
passear\ e lembra que PMs têm conhecimentos técnicos para organizar invasão das 
sedes do Judiciário e do Legislativo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/adentrar-stf-congresso-coronel-ce-
convoca-golpista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 20:25:09
Título: Bolsonaro estimula motins nas PMs para justificar intervenção militar, 
diz advogado
Descrição: Dois coronéis da PM paulista convocaram para manifestações golpistas,
enquanto militar do DF pregou invasão ao STF, Ariel de Castro Alves, do Grupo 
Tortura Nunca Mais, fala em \golpe no ar\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-estimula-motins-nas-pms-
para-justificar-intervencao-militar-diz-advogado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 19:58:12
Título: Morre Roberto Stuckert, mestre do fotojornalismo brasileiro
Descrição: Stukão, como era conhecido, é de uma família de profissionais da 
fotografia e pai de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial do ex-presidente Lula
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-roberto-stuckert-mestre-do-
fotojornalismo-brasileiro/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-08-23 19:45:43
Título: Doria afasta comandante bolsonarista e alerta governadores para 
infiltração na polícia
Descrição: Comandante afastado por indisciplina mostra movimentação pró-golpismo
dentro da PM. Bares e restaurantes terão que exigir passaporte da vacina em São 
Paulo. 
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/doria-afasta-comandante-bolsonarista-
e-alerta-governadores-para-infiltracao-na-policia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 19:21:34
Título: Governadores debatem risco de golpe e querem audiência com Bolsonaro
Descrição: \Preocupação geral\: Mandatários de 23 estados e do DF fizeram 
reunião para debater ataques de Bolsonaro a democracia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governadores-debatem-risco-de-golpe-e-
querem-audiencia-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 17:38:03
Título: Bolsonaro: “O que revoga decreto ambiental é lei”, veja vídeo
Descrição: Em conversa com apoiadores, o presidente voltou a criticar 
demarcações e responsabilizou o Congresso por não autorizar exploração 
indiscriminada de terras: “Não dá pra resolver na caneta Bic”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-o-que-revoga-
decreto-ambiental-e-lei-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 17:11:13
Título: PT denuncia mentiras da Folha sobre decisões que atestam inocência de 
Lula
Descrição: Em nota, o partido também afirmou que a \indignação\ do jornal 
reflete sua cumplicidade com a Lava Jato a perseguição contra Lula
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-inocente-folha-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 16:11:51
Título: Blogueira revela que sofreu assédio sexual de comediante bolsonarista 
Batoré
Descrição: O ator divulgou um vídeo nas redes onde defende o fechamento do STF e
do Congresso Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/blogueira-assedio-batore/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 15:53:28
Título: FHC afirma que pode votar em Lula em 2022
Descrição: Em entrevista ao Correio Braziliense, o tucano declara sua 
preferência a Lula em 2022 e se diz contra o impeachment de Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fhc-afirma-que-pode-votar-em-lula-em-
2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 15:21:41
Título: Lula faz foto sensual com Janja e Internet pira nas coxas do ex-
presidente
Descrição: O ex-presidente está de passagem pelo Nordeste para dialogar com os 
movimentos sociais, culturais e líderes da política local
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-janja-foto-coxa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 14:53:40
Título: Torcedor é condenado por racismo em post do Corinthians: “Só tem preto”
Descrição: Em sua defesa, torcedor alegou que estava bêbado no momento em que 
publicou o comentário e que ele e a esposa são negros.  \É a defesa usual de 
pessoas acusadas de racismo\, afirmou a juíza
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Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/torcedor-e-condenado-por-racismo-em-
post-do-corinthians-so-tem-preto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 13:48:45
Título: Entrevista: Fernando Haddad fala sobre Lula, Bolsonaro, ataques ao STF e
eleições de 2022
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia entrevista Fernando Haddad, 
professor da USP, ex-ministro da Educação (2005-2012), ex-prefeito de São Paulo 
(2013-2016) e candidato a Presidente (2018).
Url :https://revistaforum.com.br/videos/entrevista-fernando-haddad-fala-sobre-
lula-bolsonaro-ataques-ao-stf-e-eleicoes-de-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 12:58:49
Título: Doria dá golpe ao colocar bolsonaristas na Paulista, diz líder de atos 
“Fora Bolsonaro”
Descrição: Raimundo Bonfim diz que atos contra Bolsonaro na Paulista estão 
mantidos e que Doria se baseou em parecer distorcido pela PM. \A mesma polícia 
que diz que o 7 de Setembro é para os bolsonaristas é a mesma defende tanque nas
ruas\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-da-golpe-ao-colocar-
bolsonaristas-na-paulista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 12:56:49
Título: Record faz dobradinha com Bolsonaro em reportagem distorcida sobre 
“ideologia de gênero”
Descrição: Matéria exibida no “Domingo Espetacular” afirma que na Europa “há uma
imposição de identidade de gênero” e o principal problema da escola brasileira é
o ensino sobre sexualidade às crianças, coisa que nem ocorre no país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/record-bolsonaro-ideologia-genero/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 12:21:12
Título: Bolsonaro diz que pode liberar hoje o uso da máscara, mesmo com “vacina 
chinesa não dando certo”
Descrição: \Pela quantidade de vacinados, pelo número de pessoas que já contraiu
o vírus - quem contraiu o vírus, obviamente, né, está imunizado também, como é o
meu caso - nós tornamos facultativo, orientarmos né, que o uso da máscara não é 
obrigatório\, disse Bolsonaro. Assista ao vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-diz-que-pode-
liberar-hoje-o-uso-da-mascara-mesmo-com-vacina-chinesa-nao-dando-certo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 11:38:30
Título: Bolsonaro é alvo de um processo a cada seis dias
Descrição: A maioria das ações populares dizem respeito a pandemia, número 
supera FHC, Lula e Dilma
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-processo-pandemia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-23 08:55:10
Título: De pijama, Sérgio Reis diz que errou em entrevista a Cabrini: “Meio 
gagá”, veja vídeo
Descrição: Em trecho da entrevista a Roberto Cabrini, da Record, Sérgio Reis 
aparece na cama ao lado da esposa e do cachorro da família e reclama das 
notícias sobre ele. \Porque eu tenho uma prótese peniana, falam que o governo 
pagou minha prótese. Mentira\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/de-pijama-sergio-reis-diz-que-errou-
em-entrevista-a-cabrini-meio-gaga-veja-video/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-23 23:01:49
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Título: Por que politização das PMs ameaça democracia
Descrição: Convocação para ato bolsonaristas e ataques ao STF por parte do 
coronel da PM Aleksander Lacerda, que levaram ao seu afastamento, mostram que 
bolsonarismo chegou aos oficiais da ativa e que “risco de motim nunca esteve tão
alto”, segundo pesquisadores.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58311286
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-23 00:00:00
Título: Isolado, Bolsonaro radicaliza para inflamar atos de 7 de Setembro, e 
governadores pedem trégua
Descrição: Isolado nos ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal), Jair Bolsonaro
radicaliza o discurso e inflama os atos de apoio ao governo marcados para o 7 de
Setembro.Leia mais (08/23/2021 - 20h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/isolado-bolsonaro-radicaliza-para-inflar-atos-de-7-de-
setembro-e-governadores-pedem-tregua.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-23 00:00:00
Título: Entenda em 9 pontos a atual crise institucional patrocinada por 
Bolsonaro
Descrição: Ameaças à realização das eleições de 2022, a defesa do voto impresso 
e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), foram os últimos capítulos que levaram à mais nova crise 
institucional -patrocinada por uma escalada golpista do presidente Jair 
Bolsonaro e com respostas da corte.Leia mais (08/23/2021 - 20h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/entenda-em-9-pontos-a-atual-crise-entre-os-poderes-
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-23 00:00:00
Título: Caminhoneiros agora se dividem sobre apoio aos protestos no dia 7 de 
setembro
Descrição: Caminhoneiros em diferentes pontos do país agora estão divididos em 
relação às manifestações agendadas por grupos bolsonaristas para o dia 7 de 
setembro.Leia mais (08/23/2021 - 18h48)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mercado/2021/08/caminhoneiros-agora-se-dividem-sobre-apoio-aos-protestos-
no-dia-7-de-setembro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-23 00:00:00
Título: Ministério Público do DF questiona comando da PM em Brasília sobre 
atuação de policiais em atos de 7/9
Descrição: O Ministério Público do Distrito Federal questionou o comando da 
Polícia Militar de Brasília para saber se o serviço de inteligência da 
corporação tem monitorado possíveis atos de indisciplina e contra o regime 
democráticos praticados por policiais da ativa e da reserva.Leia mais 
(08/23/2021 - 18h24)
Url 
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-23 00:00:00
Título: Conselho da UnB diz que omissão de Aras atenta contra tradições 
democráticas
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Descrição: O Conselho da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB) 
aprovou nesta segunda-feira (23) uma moção de repúdio à atuação do procurador-
geral da República, Augusto Aras. O chefe do Ministério Público Federal integra 
o quadro de docentes da instituição.Leia mais (08/23/2021 - 18h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/conselho-da-unb-diz-que-omissao-de-aras-
atenta-contra-tradicoes-democraticas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-23 00:00:00
Título: Crise de governança de PMs não é nova e piora com omissão de 
governadores
Descrição: Não é de hoje que governadores de vários estados do país recebem 
sinais de alerta quanto à contaminação de suas polícias pelo discurso golpista 
do presidente Jair Bolsonaro, que sempre acenou para a categoria -ainda que, na 
prática, nada tenha entregado a ela para além de elogios.Leia mais (08/23/2021 -
18h02)
Url 
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-24 01:41:00
Título: Comissão rejeita projeto que torna crime o desvio de finalidade na 
atuação de serviços de inteligência
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/798318-comissao-rejeita-projeto-que-
torna-crime-o-desvio-de-finalidade-na-atuacao-de-servicos-de-inteligencia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-23 22:08:00
Título: Quilombola acusa prefeitos de desviar vacinas para outros grupos
Descrição: Representantes de trabalhadoras domésticas e comunidades quilombolas 
lamentaram a falta de políticas para combater a Covid-19 na comunidade negra
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/798237-quilombola-acusa-prefeitos-de-
desviar-vacinas-para-outros-grupos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-24 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 24 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (24), marcada pela determinação dos talibãs de 
terem um órgão político para governar o Afeganistão, pela aprovação completa da 
vacina Pfizer pela FDA e pelo início dos Jogos Paralímpicos em Tóquio.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021082417932732-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-24-de-agosto/
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