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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-25
Título: Fora Bolsonaro: haverá atos em todo o país em 7 de setembro, inclusive 
em SP e em Brasília
Descrição: O coordenador da Central de Movimentos Populares (CMP), Raimundo 
Bonfim, disse nesta quarta-feira (25), no programa Giro das 11 da TV 247 que 
estão mantidos os protestos contra Jair Bolsonaro marcados para o 7 de setembro 
- neste dia, bolsonaristas também farão manifestações. Em Brasília, será na 
Esplanada dos Ministérios às 16h.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/fora-bolsonaro-havera-atos-em-todo-o-
pais-em-7-de-setembro-inclusive-em-sp-e-em-brasilia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 01:07:20
Título: 7 de Setembro: Ato contra Bolsonaro em SP acontecerá no Anhangabaú
Descrição: O governador João Doria impediu que a mobilização ocorresse na Av. 
Paulista em razão do ato golpista bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/7-de-setembro-ato-contra-bolsonaro-
anhangabau/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 09:30:13
Título: Fernanda Montenegro: “Sem a cultura das artes, somos um país sem 
caráter”
Descrição: Atriz lança no Dia do Artista um manifesto onde convoca todos para 
recuperar a dignidade, “o nosso campo de trabalho, um comprometimento com o 
Brasil democrático de volta”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/fernanda-montenegro-sem-a-cultura-das-
artes-somos-um-pais-sem-carater/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Tenente-coronel da PM paulista defende a democracia e critica governo 
federal
Descrição: O tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) 
Paulo José Ribeiro da Silva apareceu em vídeo nesta terça-feira (24) criticando 
a participação da corporação em uma manifestação em apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro, marcada para o dia 7 de setembro. No vídeo, o policial militar da 
ativa avalia que aventureiros irresponsáveis tentam 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/seguranca-publica/tenente-coronel-da-pm-
paulista-defende-a-democracia-e-critica-governo-federal/

Fonte: CUT
Data: 2021-08-25
Título: Prévia da inflação de agosto é a maior desde 2002 e índice alcança 9,30% em 12 
meses
Descrição: Os reajustes da energia elétrica e da gasolina foram os que mais 
contribuíram, mais uma vez, para aumentar os índices de inflação no país
Url : https://www.cut.org.br/noticias/previa-da-inflacao-de-agosto-e-a-maior-
desde-2002-e-indice-alcanca-9-30-em-12-me-052e

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 20:03:20
Título: Indígenas e quilombolas se manifestam contra o marco temporal em frente 
ao TRF4 
Descrição: Ato foi realizado em apoio ao Acampamento Luta Pela Vida que acontece
em Brasília, famílias entregaram carta à Justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/indigenas-e-quilombolas-se-
manifestam-contra-o-marco-temporal-em-frente-ao-trf4

http://www.labdadosbrasil.com/
https://revistaforum.com.br/cultura/fernanda-montenegro-sem-a-cultura-das-artes-somos-um-pais-sem-carater/
https://revistaforum.com.br/cultura/fernanda-montenegro-sem-a-cultura-das-artes-somos-um-pais-sem-carater/
https://congressoemfoco.uol.com.br/seguranca-publica/tenente-coronel-da-pm-paulista-defende-a-democracia-e-critica-governo-federal/
https://congressoemfoco.uol.com.br/seguranca-publica/tenente-coronel-da-pm-paulista-defende-a-democracia-e-critica-governo-federal/
https://www.brasil247.com/brasil/fora-bolsonaro-havera-atos-em-todo-o-pais-em-7-de-setembro-inclusive-em-sp-e-em-brasilia
https://www.brasil247.com/brasil/fora-bolsonaro-havera-atos-em-todo-o-pais-em-7-de-setembro-inclusive-em-sp-e-em-brasilia
https://www.cut.org.br/noticias/previa-da-inflacao-de-agosto-e-a-maior-desde-2002-e-indice-alcanca-9-30-em-12-me-052e
https://www.cut.org.br/noticias/previa-da-inflacao-de-agosto-e-a-maior-desde-2002-e-indice-alcanca-9-30-em-12-me-052e
https://revistaforum.com.br/movimentos/7-de-setembro-ato-contra-bolsonaro-anhangabau/
https://revistaforum.com.br/movimentos/7-de-setembro-ato-contra-bolsonaro-anhangabau/
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/indigenas-e-quilombolas-se-manifestam-contra-o-marco-temporal-em-frente-ao-trf4
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/indigenas-e-quilombolas-se-manifestam-contra-o-marco-temporal-em-frente-ao-trf4


Fonte: Vatican News
Título: Presidência da CNBB expressa apoio e pede respeito aos povos indígenas
Descrição: O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, defendeu a inconstitucionalidade do marco temporal e expressou sua 
“expectativa” e “esperança” de que o Supremo Tribunal Federal (STF) vote contra 
a tese e respeite a Constituição.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-08/presidencia-da-cnbb-
expressa-apoio-e-pede-respeito-indigenas.html

Fonte: Xinhua - China
Título: Espaço brasileiro entra para a Lista do Patrimônio Mundial da Unesco
Descrição: Com um acervo botânico de milhares de espécies de plantas tropicais e
subtropicais, o Sítio Roberto Burle Marx (SRBM), onde viveu o botânico e 
paisagista brasileiro de 1973 a 1994, acaba de ser incluído na Lista do 
Patrimônio Mundial da UNESCO.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/26/c_1310148990.htm 

Fonte: Carta Capital 
Data: 2021-08-25
Título: Pedido de impeachment de Moraes não tem justa causa e está arquivado, 
diz Pacheco.
Descrição: 'De todos os fatos declinados na denúncia, nenhum tem adequação 
legal', explicou o presidente do Senado ao rejeitar a demanda de Bolsonaro.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/pedido-de-impeachment-de-moraes-
nao-tem-justa-causa-e-esta-arquivado-diz-pacheco/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-25
Título: Presidente do Senado vai a posse da UNE, pede ‘freio’ no ódio e rejeita 
impeachment de Moraes
Descrição: Antes de anunciar veto ao pedido de impeachment de Alexandre de 
Moraes, Pacheco enalteceu papel da UNE e defendeu manifestações em defesa da 
democracia
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/08/presidente-senado-
posse-une-rejeita-impeachment-de-moraes/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-25 15:21:17
Título: Das aldeias ao mundo sem floresta: a caravana indígena a Brasília
Descrição: Nosso fotógrafo viajou em um dos ônibus que partiram da Amazônia para
o acampamento “Luta Pela Vida” em Brasília, STF vota hoje ação de referência 
para o Marco Temporal
Url :https://apublica.org/2021/08/das-aldeias-ao-mundo-sem-floresta-a-caravana-
indigena-a-brasilia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 21:27:17
Título: Bolsonaro alega “aglomeração” e pede fim de ato indígena, Barroso nega
Descrição: Cerca de 6 mil indígenas, de 170 etnias, acampam na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília, eles lutam pela não aprovação do Marco Temporal
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/bolsonaro-alega-aglomeracao-e-pede-
fim-de-ato-indigena-barroso-nega/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 20:42:38
Título: Senado aprova medidas de socorro financeiro a agricultores familiares 
afetados pela pandemia 
Descrição: Proposta foi chancelada na íntegra, superando pedido de rejeição por 
parte de liderança do governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/senado-aprova-medidas-de-
socorro-financeiro-a-agricultores-familiares-afetados-pela-pandemia
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-25 00:00:00
Título: Comandante do Exército discursa diante de Bolsonaro e fala em anseio por
estabilidade
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira (25) de 
cerimônia do Dia do Soldado, no Quartel General do Exército, em Brasília.Leia 
mais (08/25/2021 - 13h21)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/comandante-do-exercito-discursa-diante-de-bolsonaro-e-fala-
em-anseio-por-estabilidade.shtml

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-25 20:48:58
Título: ‘Vai vendo, Brasil’ é o mais novo bordão da CPI da Pandemia, entenda por
quê
Descrição: Um dos momentos mais surpreendentes da reunião foi a reprodução de um
áudio de Geraldo Rodrigues Machado, morador do município alagoano de Pão de 
Açúcar.  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/vai-vendo-brasil-e-o-mais-novo-
bordao-da-cpi-da-pandemia-entenda-por-que/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 20:03:50
Título: Gasolina R$7: FUP cobra nova política de reajustes na Petrobras
Descrição: \Todo esse turbilhão tem origem na adoção de uma política de 
reajustes que considera apenas o lucro e sua destinação aos acionista\, afirma a
entidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/gasolina-r7-fup-cobra-nova-politica-
petrobras/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 09:34:40
Título: Saiba por que o dólar alto, e não o ICMS, explica a disparada do preço 
dos combustíveis
Descrição: Alguns estados já registram gasolina a R$ 7 o litro, instabilidade 
econômica afeta cotação da moeda dos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/saiba-por-que-o-dolar-alto-e-
nao-o-icms-explica-a-disparada-do-preco-dos-combustiveis

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-25 21:37:47
Título: Doria desmente Bolsonaro: “A culpa do aumento dos combustíveis não é do 
ICMS”
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pelas rede sociais, 
desmentiu a narrativa do presidente Jair Bolsonaro segunda qual a culpa do 
aumento dos  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/doria-desmente-bolsonaro-a-culpa-
do-aumento-dos-combustiveis-nao-e-do-icms/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 19:32:08
Título: Ministro do STJ suspende nova denúncia contra Flávio Bolsonaro pelo caso
das \rachadinhas\
Descrição: Magistrado responsável pela decisão foi o mesmo que concedeu prisão 
domiciliar a Fabrício Queiroz no ano passado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/ministro-do-stj-suspende-nova-
denuncia-contra-flavio-bolsonaro-pelo-caso-das-rachadinhas

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-25 16:28:16
Título: PT e Lula: É hora de derrotar o golpismo de Bolsonaro nas ruas!
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Descrição: Por Milton Alves* Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro tem 
ampliado a virulência de seus ataques contra as anêmicas instituições da 
República –- em  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/pt-e-lula-e-hora-de-derrotar-o-
golpismo-de-bolsonaro-nas-ruas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 17:11:09
Título: Incêndio no Parque do Juquery tem impacto sobre uma das represas do 
Cantareira
Descrição: A cobertura florestal está ligada à manutenção das nascentes que 
abastecem a Represa do Juquery
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/incendio-no-parque-do-juquery-
tem-impacto-sobre-uma-das-represas-do-cantareira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 15:10:12
Título: Artigo | Mulheres com deficiência e a luta contra o patriarcado e o 
capacitismo
Descrição: No mês de agosto, aclamam a conquista da lei Maria da Penha, usam a 
sua imagem, mas apagam, literalmente, a sua cadeira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/artigo-mulheres-com-deficiencia-
e-a-luta-contra-o-patriarcado-e-o-capacitismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 14:18:10
Título: Revolução Pernambucana: livro reúne textos, imagens e documentos 
históricos
Descrição: A movimentação contra o domínio português na então capitania é um dos
mais importantes episódios da história do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/revolucao-pernambucana-livro-
reune-textos-imagens-e-documentos-historicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 13:47:22
Título: PL de combate à pobreza menstrual é vetado por governador e Comissão de 
Justiça na Paraíba
Descrição: Vetos podem ser derrubados e organizações da sociedade civil têm se 
mobilizado para cobrar apoio dos parlamentares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/pl-de-combate-a-pobreza-
menstrual-e-vetado-por-governador-e-comissao-de-justica-na-paraiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 13:33:28
Título: Durante degustação de café, funcionários da Kopenhagen negam dose ao 
único cliente negro
Descrição: “Foi vergonhoso”, afirma músico, que registrou um Boletim de 
Ocorrência contra a marca por injúria racial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/durante-degustacao-de-cafe-
funcionarios-da-kopenhagen-negam-dose-ao-unico-cliente-negro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 12:55:38
Título: Direitos indígenas em jogo: o que esperar do julgamento do marco 
temporal no STF?
Descrição: Membra da Comissão de Povos Indígenas da OAB-SP, Pagu Rodrigues 
explica a importância da votação e projeta cenários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/live-direitos-indigenas-em-jogo-
o-que-esperar-do-julgamento-do-marco-temporal-no-stf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 10:58:40
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Título: Estátua de Pedro Álvares Cabral é incendiada no RJ contra \marco 
temporal\ de ruralistas
Descrição: Nesta quarta, o Supremo Tribunal Federal reinicia o julgamento sobre 
o futuro das demarcações de terras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/estatua-de-pedro-alvares-cabral-
e-incendiada-no-rj-contra-marco-temporal-de-ruralistas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-25 09:46:55
Título: Entregadores de aplicativo de Uberlândia (MG) realizam greve por 
melhores condições de trabalho
Descrição: Após paralisação, trabalhadores conseguiram contato com a empresa e 
esperam por reunião
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/25/entregadores-de-aplicativo-de-
uberlandia-mg-realizam-greve-por-melhores-condicoes-de-trabalho

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-25 14:54:19
Título: Senadores levam solidariedade a Alexandre de Moraes e saem do STF com 
arquivos de fake news
Descrição: O presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz (PSD-AM), relatou a visita
que os senadores fizeram na noite de terça-feira (24/08) ao ministro do Supremo 
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/senadores-levam-solidariedade-a-
alexandre-de-moraes-e-saem-do-stf-com-arquivos-de-fake-news/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-25 13:39:42
Título: Motoboy pode ter feito delivery com propina de vacinas, suspeita CPI da 
Pandemia
Descrição: O presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz (PSD-AM), confirmou a 
convocação do motoboy Ivanildo Gonçalves chegou a sacar quase cinco milhões de 
reais na  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/motoboy-pode-ter-feito-delivery-
com-propina-de-vacinas-suspeita-cpi-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 09:09:49
Título: Pacheco peita Bolsonaro em impeachment de Moraes + Lula no Nordeste
Descrição: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), impôs mais uma 
derrota a Jair Bolsonaro ao rejeitar o pedido de impeachment de Alexandre de 
Moraes. No STF, Edson Fachin arquivou a ação do presidente que tentava impedir a
corte de abrir inquérito por iniciativa própria. E mais: O deputado José Airton 
(PT-CE) fala da caravana de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pacheco-peita-bolsonaro-em-impeachment-
de-moraes-lula-no-nordeste/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 08:46:56
Título: “Qual o problema da energia ficar mais cara?”, diz Paulo Guedes, que 
sugere “tapar o ouvido”
Descrição: Guedes ainda afirmou que auxílio emergencial fez com que as famílias 
se sentissem \ricas\ e que os brasileiros usaram o benefício de R$ 600, aprovado
pelo Congresso durante a pandemia, para \comprar casa\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/qual-o-problema-da-energia-
ficar-mais-cara-paulo-guedes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 02:03:36
Título: Sérgio Reis, que ameaçou invadir o STF, é internado em SP
Descrição: O apresentador Geraldo Luís visitou o cantor no Hospital Albert 
Einstein, mas motivo da internação não foi informado
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sergio-reis-que-ameacou-invadir-o-stf-e-
internado-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 01:20:09
Título: VÍDEO: Homem invade ato de mulheres e saca arma contra manifestantes em 
Natal
Descrição: O protesto tinha como pauta justamente o enfrentamento à violência 
contra a mulher e foi realizado no local onde uma jovem foi morta a facadas pelo
ex-companheiro
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/video-homem-invade-ato-de-mulheres-e-
saca-arma-contra-manifestantes-em-natal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 00:27:08
Título: Caio Prado e o fascismo como estratégia do capitalismo em crise (Parte 
II) – Por Yuri Martins-Fontes
Descrição: Para intelectual, o fascismo é uma via alternativa utilizada pelos 
capitalistas em tempos de crise, quando a hegemonia de poder das classes 
dominantes se vê ameaçada diante da insatisfação popular
Url :https://revistaforum.com.br/rede/caio-prado-fascismo-capitalismo-crise/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 00:13:13
Título: Venda da Refinaria Abreu e Lima fracassa
Descrição: O resultado do processo, no entanto, parece não conter a sanha 
privatista da diretoria da Petrobras, que vai seguir com a venda de refinarias
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/venda-da-refinaria-abreu-e-lima-
fracassa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 00:02:19
Título: Bolsonarismo na Educação: Inep estuda terceirizar questões do Enem
Descrição: Medida pode colocar em risco a segurança e o sigilo da principal 
prova do calendário educacional brasileiro, assim como aprofundar a censura em 
relação a temas rejeitados pelo radicalismo religioso do atual governo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonarismo-educacao-inep-terceirizar-
enem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 23:41:44
Título: PM liga estudante negro assassinado ao tráfico: “Absurdo”, diz o pai
Descrição: Luiz Carlos Mendes Cerqueira Júnior, de 23 anos, foi morto quando se 
dirigia ao curso de radiologia, em Salvador (BA), pai contesta afirmação da 
Polícia Militar
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/pm-liga-estudante-negro-assassinado-
ao-trafico-absurdo-diz-o-pai/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 21:34:36
Título: Leonel Brizola Neto diz que Lula o convidou para o PT
Descrição: Ex-vereador, filiado ao PSOL, comentou sobre a possibilidade de 
migrar para o PT durante entrevista ao Jornal da Fórum, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/leonel-brizola-neto-lula-convidou-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 20:56:36
Título: Google registra disparada nas buscas por “golpe 7 de setembro”
Descrição: Internautas brasileiros estão pesquisando sobre a data no buscador 
não por conta do feriado, mas devido às ameaças golpistas de Bolsonaro e seus 
apoiadores
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/google-registra-disparada-nas-buscas-
por-golpe-7-de-setembro/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 18:26:49
Título: “Não permitiremos que irresponsáveis tumultuem o Brasil”, diz Consórcio 
Nordeste
Descrição: Governadores do Nordeste reagem à mobilização golpista bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/irresponsaveis-tumultuem-consorcio-
nordeste/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 18:09:58
Título: Revista Piauí é censurada e não pode mais falar sobre Marcius Melhem
Descrição: O ator ficou sabendo que a publicação lançaria matéria com novos 
desdobramentos do caso de assédio sexual e acionou a justiça
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/marcius-melhem-censura-piaui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 18:07:50
Título: Novo Código Eleitoral inviabiliza candidatura de Moro em 2022
Descrição: O texto, de autoria da deputada Margarete Coelho (PP-PI), ainda 
precisa de aprovação e proíbe candidatura de juízes, policiais e promotores que 
tenham se afastado do cargo há menos de cinco anos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/novo-codigo-eleitoral-inviabiliza-
candidatura-de-moro-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 17:01:40
Título: “Bolsonaro tenta seduzir incautos com discurso raso de onipotência”, diz
Coronel da PM sobre apoio a atos
Descrição: Tenente Coronel Paulo Ribeiro  confirmou à Fórum que há movimentos de
sublevação dentro da PM paulista incitados por apoiadores de Bolsonaro que, 
segundo ele, devem ser reprimidos \energicamente\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-seduzir-incautos-coronel-da-
pm/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 15:45:24
Título: PDT pede inquérito para apurar politização das PMs e Bombeiros
Descrição: O partido requisita que o MP ingresse com medidas judiciais para 
inibir a realização dos atos antidemocráticos, aplicando-se multa em caso de 
descumprimento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pdt-pede-inquerito-para-apurar-
politizacao-das-pms-e-bombeiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 15:38:14
Título: CPI: Renan pede a prisão de Roberto Pereira Ramos
Descrição: Para senadores, depoente é uma pessoa usada como laranja pra esconder
esquemas da Fib Bank
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/renan-prisao-roberto-ramos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 13:38:35
Título: Inflação: IPCA-15 fica em 0,89% em agosto, maior variação para o mês 
desde 2002
Descrição: Energia elétrica, gás de cozinha e alimentação foram os grupos que 
registraram as maiores altas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ipca-agosto-maior-2002/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-25 13:09:39
Título: Zé Dirceu pede que sociedade responda a Bolsonaro ocupando as ruas no 
dia 7 de setembro
Descrição: O ex-ministro afirma que “é hora de resistir a toda tentativa de 
golpismo e não vacilar em punir aqueles que atentam contra a Constituição”
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/ze-dirceu-pede-que-sociedade-responda-
a-bolsonaro-ocupando-as-ruas-no-dia-7-de-setembro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-25 18:50:40
Título: Vice-líder de Bolsonaro usa estrutura da Câmara para apoiar acampamento 
do 7 de setembro golpista em Brasília
Descrição: Ação de deputado federal de Rondônia indica apoio institucional do 
governo a manifestações que prometem ataques ao Supremo Tribunal Federal.The 
post Vice-líder de Bolsonaro usa estrutura da Câmara para apoiar acampamento do 
7 de setembro golpista em Brasília appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/25/deputado-acampamento-golpista-7-de-
setembro-bolsonaro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-26 04:30:47
Título: 'Algumas plantas que só existem em costões do Rio podem desaparecer para
sempre com o fogo', diz biólogo
Descrição: RIO - Turistas foram cercados por chamas que consumiram a vegetação 
da face sul da Pedra Gávea no domingo. O fogo calcinou espécies de orquídeas e 
bromélias raríssimas, algumas que existem apenas ali, afirma o biólogo Izar 
Aximoff, especialista no impacto de queimadas na Mata Atlântica. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/meio-ambiente/algumas-plantas-que-so-
existem-em-costoes-do-rio-podem-desaparecer-para-sempre-com-fogo-diz-biologo-
25171301
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-26 04:30:48
Título: Bolsonaro cobra de Alcolumbre agendamento da sabatina de André Mendonça 
para o Supremo
Descrição: BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro cobrou do senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), à frente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que
marque a sabatina do ex-advogado-geral da União André Mendonça, indicado pelo 
Palácio do Planalto para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-cobra-de-alcolumbre-
agendamento-da-sabatina-de-andre-mendonca-para-supremo-25171286
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-25 13:47:41
Título: Neta de ministro de Hitler, deputada alemã sugere 'internacional 
conservadora' com Bolsonaro
Descrição: Há um mês, Beatrix von Storch causou polêmica em visita ao presidente
no Brasil. Agora, em entrevista exclusiva, ela diz que conservadores precisam 
criar organização informal da direita nos moldes da Internacional Socialista.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58325310?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-26 02:05:07
Título: Brasília joga água na fervura promovida por Bolsonaro
Descrição: A rejeição do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes pelo 
presidente do Senado foi apenas um dos movimentos dos chefes dos poderes para 
acalmar os ânimos elevados pelo presidente na capital
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-26/brasilia-joga-agua-na-fervura-
promovida-por-bolsonaro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-25 16:27:09
Título: Os coronéis que cruzaram o Rubicão
Descrição: Afastar Aleksander Lacerda e silenciar sobre Mello Araújo são medidas
incompletas e inócuas no sentido assegurar a hierarquia e a disciplina na PM e 
podem servir de estímulo para outras ações até mesmo mais graves
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-08-25/os-coroneis-que-cruzaram-o-
rubicao.html
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-26 00:00:00
Título: Em voo secreto, Itamaraty buscou vacinas da Índia por 10% do valor pago 
pelo Ministério da Saúde
Descrição: Após as tentativas frustradas de buscar 2 milhões de doses de vacina 
na Índia em janeiro deste ano, que geraram um prejuízo de US$ 500 mil (R$ 2,6 
milhões na cotação atual) para a Fiocruz, o Itamaraty negociou secretamente com 
o governo indiano e conseguiu transportar as mesmas doses por US$ 55 mil (R$ 288
mil na cotação atual), cerca de 10% do valor pago pela fundação.Leia mais 
(08/26/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/em-voo-secreto-itamaraty-buscou-vacinas-da-india-por-10-do-
valor-pago-pelo-ministerio-da-saude.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-25 00:00:00
Título: Relatora na Câmara propõe quarentena de 5 anos para militares, policiais
e juízes disputarem eleições
Descrição: Relatora do novo Código Eleitoral, a deputada Margarete Coelho (PP-
PI) apresentou na manhã desta quarta-feira (25) parecer que inclui uma 
quarentena de cinco anos para militares, policiais, juízes e promotores que 
quiserem disputar eleições.Leia mais (08/25/2021 - 12h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/relatora-na-camara-propoe-quarentena-de-5-anos-para-
militares-policiais-e-juizes-disputarem-eleicoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-25 00:00:00
Título: Ministério Público Militar faz avaliação a jato e, sem investigar, livra
Pazuello e comandante da Aeronáutica
Descrição: O MPM (Ministério Público Militar) fez avaliações a jato, sem 
investigação, e concluiu que os atos políticos praticados pelo general da ativa 
do Exército Eduardo Pazuello e pelo tenente-brigadeiro Carlos de Almeida 
Baptista Junior, comandante da Aeronáutica, não constituíram crimes 
militares.Leia mais (08/25/2021 - 09h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/ministerio-publico-militar-faz-avaliacao-a-jato-e-sem-
investigar-livra-pazuello-e-comandante-da-aeronautica.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-08-25 23:16:00
Título: Modelo agrário e ações de combate à fome dividem opiniões em debate na 
Câmara
Descrição: Enquanto especialistas alertam para insegurança alimentar, produtores
defendem que agronegócio é parte da solução
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/799582-modelo-agrario-e-acoes-de-
combate-a-fome-dividem-opinioes-em-debate-na-camara/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-26 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 26 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (26), marcada pela primeira visita do novo premiê 
de Israel aos Estados Unidos, pela queda do helicóptero Mi-17 no México e pela 
contaminação de doses da vacina Moderna revelada no Japão.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021082617939701-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-26-de-agosto/
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Título: VÍDEO vazado mostra drone dos EUA eliminando civis no Afeganistão em 
2019
Descrição: No final de 2020, um estudo americano mostrou que o número de civis 
afegãos mortos durante ataques aéreos conduzidos pelos EUA e seus aliados 
cresceu 330% desde 2017.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021082617939465-video-vazado-
mostra-drone-dos-eua-eliminando-civis-no-afeganistao-2019/
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