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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-24
Título: Rede da Legalidade: 1961, quando o povo venceu
Descrição: O jornalista e escritor Flávio Aguiar relembra a história de quando a
força do Povo, com P maiúsculo, se deixou vislumbrar há 60 anos. Desesperados 
diante do sucesso da resistência, os ministros golpistas deram ordem para que os
aviões da 5a. Zona Aérea, sediada em Canoas, na Grande Porto Alegre, levantassem
voo e bombardeassem o Palácio. A senha era: “Tudo azul em Cumbica”, porque os 
jatos Gloster Meteor deveriam executar a ordem e rumar para São Paulo, pousando 
na Base Aérea assim chamada, em Guarulhos. Um rádio-amador captou a ordem e 
avisou o governador Leonel Brizola, que fez uma despedida histórica pela Rede da
Legalidade, dizendo que resistiria até o fim e pedindo a todos que ficassem em 
casa. Aconteceu o contrário. Pois foi no meio deste torvelinho que o Povo entrou
em cena. Quando o carro do general Machado Lopes chegou à Praça da Matriz, em 
frente ao Palácio Piratini, a multidão compacta deteve o veículo. E começou a 
cantar o Hino Nacional. O militar saiu do carro, se perfilou e cantou junto. Foi
o sinal dado de que ele vinha para aderir ao movimento, não para sufocá-lo.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2021/08/rede-da-
legalidade-1961-quando-o-povo-venceu/

Fonte: Vatican News - Português
Título: CNBB em solidariedade aos povos indígenas visita o acampamento Luta pela
Vida
Descrição: Presidente e secretário-geral da CNBB participam da visita ao 
acampamento que reúne milhares de indígenas em Brasília
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-08/cnbb-em-solidariedade-
aos-povos-indigenas-visita-o-acampamento.html

Fonte: Jesuítas Brasil
Título: Nota pública em apoio aos Povos Indígenas do Brasil Os direitos 
indígenas são originários!!!
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF) está julgando um grave caso de 
violação de direitos humanos que põem em risco os objetivos da República 
estabelecidos na Constituição Federal de 1988, no que referem a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária, “(…) sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (inciso IV, art. 3º
da CRFB/1988). Trata-se do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.017.365, 
caso que discute uma reintegração de posse movida contra o povo Xokleng, em 
Santa Catarina, no qual se reconheceu repercussão geral ao caso, admitindo-se 
que que a decisão tomada nesse julgamento terá consequências para todos os povos
indígenas do Brasil. Ademais, os ministros também vão analisar a determinação do
ministro Edson Fachin, de maio de 2020, de suspender os efeitos do Parecer 
001/2017 da Advocacia-Geral da União (AGU) que oficializou o chamado “marco 
temporal” e vem sendo usado pelo governo federal para paralisar e tentar 
reverter as demarcações das Terras Indígenas (TI). 
Url : https://olma.org.br/2021/08/24/nota-publica-em-apoio-aos-povos-indigenas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 09:19:49
Título: Governo Bolsonaro: Gasolina a R$ 7, carne a R$ 50, 52% na energia, 
inflação a 8,99% e 14,8 milhões de desempregados
Descrição: Convertido ao liberalismo por Paulo Guedes para ter o aval do sistema
financeiro para chegar à presidência, Jair Bolsonaro vê derreter sua 
popularidade na mesma proporção que as máquinas de remarcação de preços 
trabalham. A insatisfação, principalmente dos setores mais pobres, vem da 
desastrosa política econômica liberal, mantida para que o presidente possa se 
agarrar [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/governo-bolsonaro-gasolina-a-r-7-carne-
a-r-50-52-na-energia-inflacao-a-899-e-148-milhoes-de-desempregados/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 20:21:00
Título: Bolsonaro aciona STF contra lei que indeniza profissionais de saúde por 
Covid
Descrição: Fernanda Melchionna, Reginaldo Lopes e Alexandre Padilha, autores da 
lei, reagiram contra ação movida pelo presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-contra-lei-indeniza-
profissionais-de-saude-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 08:53:31
Título: PF investiga ação de Bannon com clã Bolsonaro em narrativa sobre fraude 
eleitoral
Descrição: As suspeitas são de que o ex-assessor de Trump possa ser um dos 
mentores de milícias digitais que operam no País para reproduzir o discurso 
radical do presidente Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/pf-investiga-acao-de-bannon-
com-cla-bolsonaro-em-narrativa-sobre-fraude-eleitoral/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 21:18:58
Título: Fake news: Luiz Eduardo Ramos e diretor da Abin são intimados pela PF
Descrição: Além de Ramos e Alexandre Ramagem, foi intimado o militar da reserva 
Eduardo Gomes da Silva, que apresentou a live do dia 29 de julho, quando 
Bolsonaro fez duros ataques, sem provas, às urnas eletrônicas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fake-news-luiz-eduardo-ramos-e-
diretor-da-abin-sao-intimados-pela-pf/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 20:01:37
Título: Mais de 6 mil indígenas ocuparam a Praça dos Três Poderes em oposição ao
marco temporal
Descrição: Manifestantes também protestaram em frente ao Congresso Nacional 
contra pautas que tiram direitos dos povos originários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/mais-de-6-mil-indigenas-
ocuparam-a-praca-dos-tres-poderes-em-oposicao-ao-marco-temporal

Fonte: Vatican News - Português
Título: Muito mais que meio ambiente: a Laudato si' é social, afirma o Papa
Descrição: Francisco enviou uma videomensagem aos participantes de um Congresso 
na Argentina, cujo tema é \O cuidado da casa comum\.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-08/mensagem-papa-francisco-
congresso-argentina-laudato-si.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 09:14:11
Título: Bolsonaro veta verbas para ações de saúde e combate à pandemia em 2022, 
especialistas criticam
Descrição: Cortes do presidente se deram no âmbito da LDO e atingem ainda rede 
de atendimento para pacientes com câncer e outros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/bolsonaro-veta-verbas-para-
acoes-de-saude-e-combate-a-pandemia-em-2022-especialistas-criticam

Fonte: Viomundo
Data: 2021-08-24
Título: Doutor Ubiratan: Covid já foi uma tragédia no Brasil este ano, com 212 mil mortes 
evitáveis; se vier terceira onda, 2021 será ainda pior
Descrição: O pneumologista Ubiratan de Paula Santos, do Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, afirma que as autoridades 
brasileiras continuam fazendo quase tudo errado no enfrentamento à pandemia da 
Covid. Em primeiro lugar, está a falta de coordenação entre o governo federal, 
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os estados e os municípios para levar adiante o Programa Nacional de Imunização,
que é responsabilidade do Ministério da Saúde. Não é fácil promover uma campanha
com o governo federal trabalhando contra, diz o médico, mas também há uma falta 
de coordenação entre o discurso político do governador João Doria e a realidade 
nas unidades básicas de saúde em São Paulo.
Url : https://www.viomundo.com.br/entrevistas/doutor-ubiratan-covid-ja-foi-uma-
tragedia-no-brasil-este-ano-com-212-mil-mortes-evitaveis-se-vier-terceira-onda-
2021-sera-ainda-pior.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 07:50:37
Título: Com salário de R$ 47 mil, Pazuello fez duas reuniões em 84 dias em cargo
no Palácio do Planalto
Descrição: Ex-ministro assumiu chefia da Secretaria de Estudos Estratégicos em 
junho, 99,2% da agenda é preenchida com \despachos\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/com-salario-de-r-47-mil-
pazuello-fez-duas-reunioes-em-84-dias-em-cargo-no-palacio-do-planalto

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 09:15:20
Título: O 7 de Setembro e a síndrome do guarda da esquina no governo Bolsonaro
Descrição: A incitação de Bolsonaro e aliados ao baixo clero das PMs nos estados
pode levar o golpe a um processo sem volta no próximo dia 7 de Setembro. 
Bolsonaro aposta no conflito de brasileiros contra brasileiros para provocar o 
caos e criar o álibi que precisa para sua aventura ditatorial. E mais: a 
recondução do [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-7-de-setembro-e-a-sindrome-do-guarda-
da-esquina-no-governo-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 15:59:46
Título: Se viúva de Nóbrega delata Bolsonaro, sua vida acaba, diz suposto sócio 
do Escritório do Crime
Descrição: “Imagina se ela denuncia o Bolsonaro\, alerta Bernardo Bello, ex-
presidente da Vila Isabel, em áudio obtido pelo BdF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/se-viuva-de-nobrega-delata-
bolsonaro-sua-vida-acaba-diz-suposto-socio-do-escritorio-do-crime

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 15:59:38
Título: Ouça: marido de viúva de Adriano da Nóbrega afirma que gastará R$ 12 mi 
para casal sair do país
Descrição: Amigo da ex-mulher do miliciano diz a atual marido que foi motorista 
dela quem revelou à PM onde ex-policial se escondia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/ouca-marido-de-viuva-de-adriano-
da-nobrega-afirma-que-gastara-r-12-mi-para-casal-sair-do-pais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 07:51:18
Título: Alta no preço dos alimentos é consequência do agronegócio, diz porta-voz
do Greenpeace
Descrição: Adriana Charoux aponta para a agroecologia como modo de produção e 
consumo alternativo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/alta-no-preco-dos-alimentos-e-
consequencia-do-agronegocio-diz-porta-voz-do-greenpeace

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 10:43:53
Título: Monocultivos de soja e milho avançam no RS junto com a fome: “Se sobrar,
a gente come”
Descrição: Houve redução de quase 30% na oferta diversificada de alimentos no 
Sul, uma das regiões mais privilegiadas do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/monocultivos-de-soja-e-milho-
avancam-no-rs-junto-com-a-fome-se-sobrar-a-gente-come
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-24 22:33:00
Título: CCJ aprova projetos que autorizam compra de imóveis rurais por empresa 
de capital japonês
Descrição: Aquisição de área superior a 100 Módulos de Exploração Indefinida por
estrangeiro depende de aprovação do Congresso Nacional
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/798767-ccj-aprova-projetos-que-
autorizam-compra-de-imoveis-rurais-por-empresa-de-capital-japones/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 23:23:43
Título: Lula ultrapassa Bolsonaro e lidera outra pesquisa: a de popularidade 
digital
Descrição: Apesar do atual presidente pavimentar sua narrativa através das redes
sociais, é o ex-presidente Lula quem vem angariando mais engajamento virtual
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-ultrapassa-bolsonaro-e-lidera-
outra-pesquisa-a-de-popularidade-digital/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 16:38:03
Título: Zanin: “não há nada que possa retirar novamente os direitos políticos de
Lula”
Descrição: O advogado advertiu, no entanto, para a possibilidade de que venha a 
se praticar lawfare novamente contra o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/zanin-nao-ha-nada-que-possa-retirar-
novamente-os-direitos-politicos-de-lula/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 20:43:20
Título: Ameaça golpista do governo Bolsonaro é destaque na imprensa 
internacional – Por Ana Prestes
Descrição: Nas Notas Internacionais, conheça também os nove candidatos que o 
Chile terá ao Palácio La Moneda nas próximas eleições presidenciais de novembro
Url :https://revistaforum.com.br/rede/ameaca-golpista-do-governo-bolsonaro-e-
destaque-na-imprensa-internacional-por-ana-prestes/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 16:03:54
Título: Brasil de Fato lança tabloide especial: “Fome, desemprego, corrupção e 
mais de 570 mil mortos”
Descrição: Os prejuízos causados pelo governo Bolsonaro são tema da nova edição 
do jornal que terá circulação no país inteiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/brasil-de-fato-lanca-tabloide-
especial-fome-desemprego-corrupcao-e-mais-de-570-mil-mortos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 15:06:34
Título: Campanha do plebiscito popular sobre as privatizações ocorre em todo 
estado do RS
Descrição: Foram realizados atos simbólicos na capital e cidades do interior, 
Saiba como participar e quando será a consulta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/campanha-do-plebiscito-popular-
sobre-as-privatizacoes-ocorre-em-todo-estado-do-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 14:15:11
Título: \Cada artista é um soldado contra o fascismo\, diz diretor de Jesus Kid,
premiado em Gramado
Descrição: Aly Muritiba dirigiu e roteirizou Jesus Kid, inspirado em livro de 
Lourenço Mutarelli
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/cada-artista-e-um-soldado-
contra-o-fascismo-diz-diretor-de-jesus-kid-premiado-em-gramado
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 12:06:36
Título: Curso sobre democracia e internet tem inscrições abertas até o próximo 
domingo (29)
Descrição: “Chora, Morozov” é o 1º curso totalmente gratuito sobre o assunto 
voltado exclusivamente para criadores de conteúdo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/curso-sobre-democracia-e-
internet-tem-inscricoes-abertas-ate-o-proximo-domingo-29
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 10:15:45
Título: Trabalhadores apontam irregularidades na liquidação da estatal Ceitec, 
fabricante de chips
Descrição: Faturamento do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 
cresceu 50 vezes em oito anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/trabalhadores-apontam-
irregularidades-na-liquidacao-da-estatal-ceitec-fabricante-de-chips
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-25 00:37:08
Título: URGENTE: Osmar Serraglio volta à Câmara após TSE cassar deputado Boca 
Aberta nesta terça
Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite desta terça-feira 
(24/08), cassou o mandato do deputado federal Boca Aberta (PROS-PR) e convocou o
suplente Osmar Serraglio  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/urgente-osmar-serraglio-volta-a-
camara-apos-tse-cassar-deputado-boca-aberta-nesta-terca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-24 23:56:38
Título: Por 55 votos a 10, plenário do Senado confirma recondução de Augusto 
Aras na chefia da PGR
Descrição: Por 55 votos a 10, uma abstenção, o plenário do Senado confirmou na 
noite desta terça-feira (24/08) a recondução de Augusto Aras na chefia da  
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/por-55-votos-a-10-plenario-do-
senado-confirma-reconducao-de-augusto-aras-na-chefia-da-pgr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-24 23:43:11
Título: Biden reafirma que os EUA deixarão o Afeganistão até 31 de agosto
Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parece querer focar as 
energias e esforços financeiros internamente ao reafirmar nesta terça-feira 
(24/08) que os americanos deixarão  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/biden-reafirma-que-os-eua-deixarao-
o-afeganistao-ate-31-de-agosto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-24 22:27:58
Título: Randolfe pede arquivamento do pedido de impeachment de Alexandre de 
Moraes
Descrição: Entrou água no chope do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 
pois, na noite desta terça-feira (24/08), no plenário, o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) solicitou o  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/randolfe-pede-arquivamento-do-
pedido-de-impeachment-de-alexandre-de-moraes/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-08-24 20:57:53
Título: Empresário admite que Barros agendou reunião, mas, à CPI, nega 
favorecimento
Descrição: O empresário Emanuel Catori, sócio da empresa Belcher, admitiu nesta 
terça-feira (24/08) que participou de uma reunião no Ministério da Saúde 
agendada pelo líder do  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/empresario-admite-que-barros-
agendou-reuniao-mas-a-cpi-nega-favorecimento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 01:41:02
Título: VÍDEO: Lula vai às lágrimas ao reencontrar compositor de seu jingle de 
1989
Descrição: Ex-presidente chorou ao relembrar sua primeira campanha presidencial 
ao lado de Hilton Acioli, autor do jingle \Lula lá\, em Natal (RN), assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-lula-vai-as-lagrimas-ao-
reencontrar-compositor-de-seu-jingle-de-1989/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 01:34:12
Título: MP-SP abre inquérito contra coronéis da PM que convocaram para ato pró-
Bolsonaro
Descrição: Promotores investigarão Aleksander Lacerda, comandante exonerado do 
CPI-7, e Ricardo Nascimento de Mello Araújo, ex-comandante da Rota e atualmente 
presidente da Ceagesp, que está na reserva
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mp-sp-inquerito-coroneis-ato-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 00:47:13
Título: Sem telencéfalo altamente desenvolvido, JB nos transformará numa Ilha 
das Flores
Descrição: Na coluna de hoje, Tuta do Uirapuru celebra o Dia do Feirante, 
relembrando diversas vezes em que as feiras livres foram tema de carnaval, e 
lamentando a volta da inflação
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/sem-telencefalo-desenvolvido-jb-ilha-
flores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 00:42:31
Título: Atos golpistas: Governo de SP diz que vai punir policiais que 
descumprirem normas
Descrição: Fórum questionou Secretaria de Segurança Pública sobre movimentações 
de policiais militares para participar de atos bolsonaristas em 7 de setembro e 
pasta informou que eles são \responsáveis por seus atos e opiniões\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/atos-golpistas-governo-de-sp-diz-que-
vai-punir-policiais-que-descumprirem-normas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 00:25:21
Título: Memórias frágeis (4) A Revolução dos Cravos – Por Valerio Arcary
Descrição: Nunca tive qualquer fantasia “substitucionista”. Temos pressa, mas 
aprendi a ser paciente. Ninguém faz revoluções. Nenhuma organização faz 
revoluções. Uma revolução é um processo de luta de classes
Url :https://revistaforum.com.br/rede/memorias-frageis-revolucao-cravos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 00:08:57
Título: Após perder mandato e ser presa, Flordelis é expulsa do PSD
Descrição: O Ministério Público do Rio defendeu que a ex-deputada e outros réus 
acusados do assassinato do pastor Anderson do Carmo sejam levados a júri popular
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-perder-mandato-e-ser-presa-
flordelis-e-expulsa-do-psd/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 00:06:28
Título: Bolsonarismo e os antivalores da servidão privatista contra a educação 
pública
Descrição: Professores da Uerj reagem à proposta que corre na Alerj de extinguir
a universidade estadual. “As universidades e a educação pública seguem 
resistindo e nesse momento”
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bolsonarismo-antivalores-servidao-
privatista-contra-educacao-publica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 23:27:39
Título: Senador bolsonarista flagrado com dinheiro na cueca é indiciado pela PF
Descrição: Chico Rodrigues (DEM-RR) é investigado pela Operação Desvid-19, que 
apura ilegalidades em contratos de compra de kits de teste do coronavírus e de 
equipamentos de proteção individual
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/senador-bolsonarista-flagrado-com-
dinheiro-na-cueca-e-indiciado-pela-pf/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 22:19:01
Título: Jornalista da Globo relata racismo em cobertura: “É duro aceitar um 
repórter negro?”
Descrição: O jornalista esportivo Luiz Teixeira afirma que já foi \questionado\ 
por mais de uma vez se ele era câmera ou auxiliar ao tentar se credenciar para 
jogos de futebol, \Desgaste grande\
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/jornalista-da-globo-relata-racismo-em-
cobertura-e-duro-aceitar-um-reporter-negro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 19:41:45
Título: Rui Costa descarta aventura golpista de PMs: “Brasil não vai virar 
Afeganistão”
Descrição: Governador da Bahia comentou a movimentação de policiais da ativa e 
da reserva se organizando para participar de atos bolsonaristas com pautas 
antidemocráticas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rui-costa-descarta-aventura-golpista-
de-pms-brasil-nao-vai-virar-afeganistao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-24 17:03:52
Título: Morre Charlie Watts, o baterista dos Rolling Stones
Descrição: Segundo informações do Daily Mail, Watts morreu no hospital de 
Londres e estava cercado por sua família
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-charlie-watts-o-baterista-dos-
rolling-stones/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-24 15:51:12
Título: Abandonado por Bolsonaro, megabanco de dados virou produto valioso na 
privatização do Serpro
Descrição: Cheio de dados sensíveis, GovData servia para subsidiar políticas 
públicas. Agora, pode ser vendido junto com o Serviço Federal de Processamento 
de Dados.The post Abandonado por Bolsonaro, megabanco de dados virou produto 
valioso na privatização do Serpro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/24/abandonado-por-bolsonaro-megabanco-de-
dados-virou-produto-valioso-na-privatizacao-do-serpro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-24 10:00:13
Título: Programas policiais: se for preto, se for pobre, liga a câmera e mete o 
microfone na cara
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Descrição: Imagens de sangue, buraco de bala e racismo vespertino na TV não 
chocam ninguém: o que destrói mesmo as crianças é linguagem neutra e Burger 
King.The post Programas policiais: se for preto, se for pobre, liga a câmera e 
mete o microfone na cara appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/24/programas-policiais-preto-pobre-liga-
camera-microfone-cara/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-25 06:19:57
Título: Banco Mundial suspende recursos para o Afeganistão
Descrição: CABUL — O Banco Mundial decidiu suspender o financiamento de projetos
em prol do Afeganistão após a tomada de poder pelo Talibã. A instituição 
demonstrou preocupação em relação ao impacto da liderança do grupos extremista 
para \as perspectivas de desenvolvimento do país, especialmente para as 
mulheres\. A decisão ocorre poucos dias após o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) também suspender pagamentos ao país.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/banco-mundial-suspende-recursos-para-
afeganistao-25169657
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-25 05:00:38
Título: A explosiva combinação entre a seca e as queimadas
Descrição: \A situação aqui não tá boa, não. Tá tudo seco. Não tá chovendo. E 
essa semana teve incêndio, mas ainda bem que o pessoal conseguiu apagar. Tá 
complicado\. O relato é de Arlete Pereira Leite, presidente da Associação de 
Mata Cavalo de Baixo, uma comunidade quilombola, com cerca de mil moradores, no 
município de Pucuné, na porta de entrada do Pantanal mato-grossense. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/a-explosiva-combinacao-entre-seca-as-
queimadas-25169523
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-25 05:00:25
Título: Paralimpíada: o que é capacitismo e por que os Jogos são uma 
oportunidade para combatê-lo
Descrição: A cerimônia que abriu os Jogos Paralímpicos de Tóquio trouxe ontem um
mosaico de mensagens que devem dar o tom do megaevento, da paz à busca por 
inclusão, passando pela valorização das diferenças. Mas um termo ficou fora da 
festa e também deve ser barrado por você: superação. 
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/toquio-2020/paralimpiada-que-capacitismo-
por-que-os-jogos-sao-uma-oportunidade-para-combate-lo-25169473
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-25 06:00:33
Título: Investigação revela provas de pacto secreto entre presidente e 
quadrilhas em El Salvador
Descrição: MÉXICO — A diminuição histórica nas mortes violentas em El Salvador 
se deve a um pacto secreto entre o governo de Nayib Bukele e as duas gangues que
controlam o país, Mara Salvatrucha-13 (MS-13) e Bairro 18, segundo novas 
evidências divulgadas nesta segunda-feira pelo El Faro. O jornal digital 
salvadorenho publicou áudios, fotografias e depoimentos que sustentam os 
contatos do presidente com líderes das quadrilhas em troca de melhorias nas 
condições de vida nas prisões e benefícios para seus membros em liberdade.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/investigacao-revela-provas-de-pacto-secreto-
entre-presidente-quadrilhas-em-el-salvador-25169178
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-25 09:07:55
Título: Como devastação e aquecimento podem fazer Brasil deixar de ser potência 
agrícola global
Descrição: Brasileiros precisam se preparar para viver sob condições mais 
quentes e secas nas próximas décadas, com impacto direto no nosso cotidiano e na
produção de alimentos, explica especialista climático.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58325350?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-24 22:40:26
Título: Como aquisição milionária no setor de educação resultou em professores 
sem salários
Descrição: Colégio Palmares foi comprado pelo LIT Capital Group em novembro, 
agora demite e atrasa salários. Para analistas, pandemia deve levar a novas 
fusões e aquisições na educação privada.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58324630?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-24 23:32:56
Título: Ministro da Educação está enganando famílias de crianças com 
deficiência, diz mãe de autista e ativista pela inclusão escolar
Descrição: Milton Ribeiro saiu em defesa de decreto federal que incentiva 
criação de escolas e turmas especiais, criticado por especialistas como 
retrocesso em políticas na área. Medida foi suspensa pelo STF até ser julgada em
plenário.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58325250?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-25 00:00:00
Título: Renúncia de Jânio Quadros completa 60 anos, e especialistas veem pontos 
em comum com Bolsonaro
Descrição: A Folha estampava a manchete \Lacerda acusa o ministro da Justiça de 
tramar o fechamento do Congresso\, sobre a declaração do então governador da 
Guanabara à cadeia de rádios e televisão, enquanto o presidente Jânio Quadros, 
eleito com apoio do mesmo Lacerda e da UDN, participava de um evento pelo Dia do
Soldado, em Brasília, naquele 25 de agosto de 1961.??Jânio já tinha em mente a 
decisão tomada naquela madrugada, que deixaria o Brasil à beira de uma guerra 
civil, como registrado na edição do dia seguinte.Leia mais (08/25/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/renuncia-de-janio-quadros-completa-60-anos-e-especialistas-
veem-pontos-em-comum-com-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-25 00:00:00
Título: Alvo de CPI, garantidora da Covaxin foi usada por igreja de pastor 
bolsonarista para arrastar dívida
Descrição: Empresa responsável por garantir o contrato bilionário da vacina 
Covaxin no governo Jair Bolsonaro, a FIB Bank Garantias foi usada pela Igreja 
Mundial do Poder de Deus, do pastor Valdemiro Santiago, para arrastar uma dívida
de R$ 12 milhões cobrada na Justiça em São Paulo.Leia mais (08/25/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/alvo-de-cpi-garantidora-da-covaxin-foi-usada-por-igreja-de-
pastor-bolsonarista-para-arrastar-divida.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-24 00:00:00
Título: As PMs são uma questão militar
Descrição: O ministro da Defesa, general Braga Netto, sabe melhor que ninguém o 
que está acontecendo em algumas polícias militares. Em 2018 ele comandou a 
intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Enxugou gelo, mas sentiu a 
temperatura.Leia mais (08/24/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/08/as-pms-sao-uma-questao-militar.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-24 00:00:00
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Título: Professores de Harvard, Princeton e Columbia endossam carta em apoio a 
Conrado Hübner Mendes
Descrição: Professores de universidades americanas como Harvard, Princeton e 
Columbia aderiram a uma carta em apoio a Conrado Hübner Mendes, professor de 
direito e colunista da Folha que virou alvo de ofensivas judiciais do 
procurador-geral da República, Augusto Aras, e do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Kassio Nunes Marques.Leia mais (08/24/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/professores-de-harvard-princeton-e-columbia-
endossam-carta-em-apoio-a-conrado-hubner-mendes.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-24 22:45:00
Título: Com avanço da variante Delta, governo deve começar a aplicar terceira 
dose da vacina contra Covid
Descrição: Anúncio pode ser feito nesta semana, País já registra 1.370 casos da 
nova cepa do coronavírus
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/798937-com-avanco-da-variante-delta-
governo-deve-comecar-a-aplicar-terceira-dose-da-vacina-contra-covid/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-24 22:27:00
Título: Debatedores esperam decisão favorável aos índios no STF nesta quarta-
feira
Descrição: Participantes de audiência na Câmara esperam que a 'tese do marco 
temporal' seja vencida em definitivo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/798879-debatedores-esperam-decisao-
favoravel-aos-indios-no-stf-nesta-quarta-feira/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-25 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 25 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (25), marcada pela continuação da evacuação do 
Afeganistão, pelo apelo de Kamala Harris ao Vietnã para pressionar Pequim e pela
inundação na Venezuela.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021082517937055-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-25-de-agosto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-24 18:05:18
Título: PF monitora campanha de ex-estrategista de Trump contra urnas 
eletrônicas no Brasil
Descrição: Steve Bannon, ex-assessor político de Trump e fundador de organização
de extrema direita, se alinha cada vez mais à família Bolsonaro ao fazer ataques
ao atual sistema eleitoral brasileiro. PF fiscaliza atuação de Bannon ante 
eleições 2022 no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021082417936259-pf-monitora-campanha-de-
ex-estrategista-de-trump-contra-urnas-eletronicas-no-brasil/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 20:22:27
Título: Cuba aprova primeira lei contra crimes cibernéticos: veja o que isso 
representa
Descrição: Legislação entrou em vigor há uma semana e tem sido alvo de campanha 
negativa nas redes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/cuba-aprova-primeira-lei-contra-
crimes-ciberneticos-veja-o-que-isso-representa 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 18:05:51
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Título: Acusado de perseguir opositores, presidente da Guiné-Bissau é recebido 
por Bolsonaro
Descrição: Umaro Sissoco Embaló veio ao Brasil em avião da FAB e foi recebido no
Palácio do Planalto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/acusado-de-perseguir-opositores-
presidente-da-guine-bissau-e-recebido-por-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-24 17:58:16
Título: Brasil terá que detalhar medidas adotadas após tortura e morte de jovem 
em clínica psiquiátrica
Descrição: Caso Damião Ximenes Lopes marcou a primeira condenação do Estado 
brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/24/brasil-tera-que-detalhar-
medidas-adotadas-apos-tortura-e-morte-de-jovem-em-clinica-psiquiatrica
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