
     Boletim de Notícias – Brasil - 27/08/2021
              www.labdadosbrasil.com
   

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 20221-08-26
Título: Mortos da covid no Brasil são ao menos 613 mil, afirma Fiocruz. 
Tendência de casos é de alta
Descrição: Revisão contempla apenas o ano de 2020, e aponta para uma diferença 
de cerca de 18% em relação aos números oficiais de vítimas. Entidade também pede
retomada de medidas restritivas para conter avanço da variante delta
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/08/mortos-da-
covid-no-brasil-sao-ao-menos-613-mil-afirma-fiocruz-tendencia-de-casos-e-de-
alta/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 12:06:35
Título: De Fleury para Frei Tito: SP troca nome de rua de torturador por 
torturado na ditadura
Descrição: Frei Tito foi uma das vítimas do delegado Fleury durante a repressão 
do regime militar brasileiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/de-fleury-para-frei-tito-sp-
troca-nome-de-rua-de-torturador-por-torturado-na-ditadura

Fonte: Viomundo
Data: 2021-08-26
Título: Terras indígenas: Fux diz que STF retomará julgamento em 1º de setembro; advogado 
explica próximos passos
Descrição: A sessão do STF foi encerrada, na tarde desta quinta (26) após a 
leitura do relatório de Edson Fachin no caso sobre demarcação de terras 
indígenas. O presidente da Corte, Luiz Fux, garantiu que o julgamento será 
retomado com prioridade no dia 1° de setembro, próxima quarta. Serão então 
feitas as sustentações orais das partes, dos amici curiae (“amigos da Corte”), e
então os ministros apresentarão seus votos. No momento, povos indígenas que 
estavam na frente do STF retornam ao acampamento #LutaPelaVida.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/terras-indigenas-fux-diz-que-stf-
retomara-julgamento-em-1o-de-setembro-advogado-explica-proximos-passos-
video.html

Fonte: Vatican News - Português
Título: O abraço de Francisco a indígenas brasileiros no Vaticano
Descrição: Depois de inúmeros testes Covid-19 e quarentena de dez dias, duas 
lideranças indígenas do Pará participaram no Vaticano de um encontro do 
Movimento Laudato Si com o Papa Francisco.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-08/papa-francisco-indigenas-
brasileiros-vaticano.html

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-26
Título: Em 2019, Guedes prometeu ‘choque da energia barata’; agora, ironiza 
altas na conta de luz
Descrição: Vencido o prazo da promessa, a realidade é bem diferente. O gás de 
cozinha subiu quase 14%. Já a conta de luz ficou 7% mais cara..
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/em-2019-guedes-prometeu-choque-
da-energia-barata-agora-ironiza-altas-na-conta-de-luz/

Fonte: Poder360
Título: Bolsa tem maior queda diária do mês, dólar sobe a R$ 5,257
Descrição: Ibovespa registrou queda de 1,73% nesta 5ª feira (26.ago), terminando
o dia aos 118.723,97 pontos
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Url :https://www.poder360.com.br/economia/bolsa-tem-maior-queda-diaria-do-mes-
dolar-sobe-a-r-5257/

Fonte: CUT
Data: 2021-08-26
Título: Reajustes salariais abaixo da inflação atingem a maioria dos trabalhadores
Descrição: Pesquisas da Fipe e do Dieese mostram que reajustes salariais têm 
ficado abaixo da inflação. Coordenador da FUP alerta que trabalhador 
desprotegido, sem sindicato, tem maiores perdas, assim como a economia. A crise 
econômica, agravada pela pandemia do novo coronavírus, aliada a péssima gestão 
de Jair Bolsonaro (ex-PSL) e do ministro da Economia, Paulo Guedes, tanto no 
combate à pandemia quanto ao desemprego e a escalada da inflação, está corroendo
o poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras, que ganham cada vez menos e
não conseguem  sequer repor a inflação nas negociações salariais.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/reajustes-salariais-abaixo-da-inflacao-
atingem-a-maioria-dos-trabalhadores-d8b1

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título:  O ataque neoliberal à democracia, segundo Noam Chomsky
Descrição: Tatiana Carlotti:Com fina ironia, intelectual descortina o modus 
operandi das forças que realmente mandam no mundo, imprimindo em seus textos a 
postura ética dos que se posicionam frente às injustiças
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=51438

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 22:21:18
Título: Áudios indicam que Flávio Bolsonaro tentou negociar vacina sem aprovação
Descrição: Reportagem da IstoÉ revela que o filho do presidente participou de 
“negociação paralela” do imunizante norte-americano Vaxxinity
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/audios-indicam-que-flavio-
bolsonaro-tentou-negociar-vacina-sem-aprovacao/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-27
Título: STF marca julgamento de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas na 
Alerj
Descrição: A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o 
próximo dia 31 o julgamento do recurso do Ministério Público do Rio que discute 
o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) na investigação 
das rachadinhas em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).
Url : https://www.brasil247.com/brasil/stf-marca-julgamento-de-flavio-bolsonaro-
no-caso-das-rachadinhas-na-alerj

Fonte: Montedo
Data: 2021-08-26
Título: Bolsonaro pediu vaga para a filha no Colégio Militar de Brasília
Descrição: Mariana Costa. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediu, 
segundo o jornal Folha de S.Paulo, uma vaga para a filha Laurinha, de 10 anos, 
no Colégio Militar de Brasília. O pedido foi feito “de forma excepcional” ao 
comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.
O colégio, no entanto, exige que o aluno ou aluna passe por um processo seletivo
para disputar as vagas disponíveis. O Centro de Comunicação Social do Exército 
confirmou a informação à reportagem da Folha.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/08/26/bolsonaro-pediu-vaga-para-a-filha-
no-colegio-militar-de-brasilia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 21:04:09
Título: CPI: Randolfe mostra mensagens e revela vazamento de operação da PF
Descrição: Francisco Maximiano, sócio da Precisa, em conversa com o empresário 
José Ricardo Santana e com o lobista Marcony Albernaz, vazou informações sobre a
Operação Falso Negativo antes de ser deflagrada
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-randolfe-mostra-mensagens-e-
revela-vazamento-de-operacao-da-pf/ 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-08-26
Título: CPI antecipa depoimento de motoboy da VTClog que sacou R$ 4,7 milhões
Descrição: Os senadores da CPI decidiram antecipar o depoimento de Ivanildo 
Gonçalves, ex-motoboy da VTCLog. A empresa é responsável por fazer a logística 
com contratos e transportar insumos, inclusive vacinas, para o Ministério da 
Saúde. Enquanto trabalhou na empresa, Ivanildo sacou R$ 4,7 milhões para a 
VTClog. Nesta quinta (26), Randolfe Rodrigues anunciou que antecipará, para a 
próxima terça (31), a oitiva com o motoboy. A CPI também pediu proteção de 
garantia de vida à Polícia Federal para ele. A informação é do Correio 
Braziliense.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/cpi-antecipa-motoboy/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 20:49:39
Título: Atos antidemocráticos do dia 7: oposição pede convocação de ministro da 
Justiça pela Câmara
Descrição: PT, PSB, PDT, Psol e PCdoB querem que Torres seja cobrado sobre 
medidas para conter ameaças ao STF e ao Congresso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/atos-antidemocraticos-do-dia-7-
oposicao-pede-convocacao-de-ministro-da-justica-pela-camara

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 17:55:50
Título: Maioria do STF decide que lei de autonomia do Banco Central é 
constitucional 
Descrição: Julgamento teve oito votos a dois, trâmite da medida foi questionado 
oficialmente pelo PT e pelo Psol
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/maioria-do-stf-decide-que-lei-
de-autonomia-do-banco-central-e-constitucional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 17:46:06
Título: Flávio Bolsonaro teria participado de negociação para compra de vacina 
nos EUA, diz revista
Descrição: Negociação teria acontecido durante uma viagem em junho deste ano, 
conforme indicam emails revelados pela IstoÉ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/flavio-bolsonaro-teria-
participado-de-negociacao-para-compra-de-vacina-nos-eua-diz-revista

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-26 17:00:08
Título: Caçadores ilegais: brasileiros compartilham dicas de caça e venda de 
armas no Facebook
Descrição: Grupos com milhares de usuários compartilham registros de animais 
mortos ilegalmente, venda de armas e piadas com a fiscalização do Ibama
Url :https://apublica.org/2021/08/cacadores-ilegais-brasileiros-compartilham-
dicas-de-caca-e-venda-de-armas-no-facebook/

 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 15:41:18
Título: É oficial: CVM libera emissão de títulos na Bolsa de Valores para 
financiar cooperativas do MST
Descrição: Vantagem para o investidor é que ele terá certeza de onde seu 
dinheiro irá parar: financiando a agricultura familiar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/e-oficial-cvm-libera-emissao-de-
titulos-na-bolsa-de-valores-para-financiar-cooperativas-do-mst

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-08-26 14:04:50
Título: Bolsonaro quer vender a CeasaMinas, importante central de abastecimento 
de alimentos do país
Descrição: Alimentos vão chegar mais caros à mesa da população com a 
privatização, oferta inicial representa 10% do seu valor real
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/bolsonaro-quer-vender-a-
ceasaminas-importante-central-de-abastecimento-de-alimentos-do-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 16:01:04
Título: Fiocruz: RJ tem 96% dos leitos de UTI ocupados para covid-19 
Descrição: De acordo com a Fundação, cidade está em nível crítico e possui  a 
maior taxa entre as capitais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/fiocruz-rj-tem-96-dos-leitos-de-
uti-ocupados-para-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 15:36:59
Título: Oposição não aceita decisão de Doria de proibir protesto contra 
Bolsonaro em 7 de setembro
Descrição: Organizações de esquerda que compõem a Campanha Fora, Bolsonaro 
declararam que ato será no Vale do Anhangabaú
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/oposicao-nao-aceita-decisao-de-
doria-de-proibir-protesto-contra-bolsonaro-em-7-de-setembro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 02:01:30
Título: Movimento Geração 68 vai se reunir com OAB, CNBB e ABI “em defesa da 
democracia”
Descrição: Grupo composto por militantes que lutaram contra a ditadura militar e
que têm lutado agora contra o governo Bolsonaro entregará sua carta aberta aos 
representantes das entidades
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/movimento-geracao-68-vai-se-reunir-
com-oab-cnbb-e-abi-em-defesa-da-democracia/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-26 08:50:47
Título: A importância histórica de imóveis do Rio que a União pode colocar à 
venda
Descrição: Lista com mais de 2 mil imóveis do governo federal, incluindo 
construções icônicas, deve ser apresentada a possíveis compradores nesta sexta, 
especialistas veem com preocupação o fato de que exemplares únicos do patrimônio
arquitetônico brasileiros podem deixar de ser públicos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58310642?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 15:34:14
Título: Mesmo após vacinação, casos de covid 19 voltam a subir no Paraná
Descrição: Omissão de governos, sensação de falsa de normalidade e variante 
Delta estão entre as causas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/mesmo-apos-vacinacao-casos-de-
covid-19-voltam-a-subir-no-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 14:07:12
Título: Privatização do saneamento em Ouro Preto causa revolta em moradores 
Descrição: Mudanças após a concessão dos serviços de água e esgoto à iniciativa 
privada preocupa moradores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/privatizacao-do-saneamento-em-
ouro-preto-causa-revolta-em-moradores

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 17:29:46
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Título: Estado Islâmico é responsável por ataque em Cabul, afirmam EUA
Descrição: Pentágono promete buscar coordenação com o Talibã para evitar novos 
atos terroristas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/estado-islamico-e-responsavel-
por-ataque-em-cabul-afirmam-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 13:00:13
Título: Pesquisa expõe sentimento bolsonarista: teorias conspiratórias, 
idolatria por armas e pelos EUA
Descrição: Primeira pesquisa qualitativa nacional com este foco traz riqueza de 
entrevistas com bolsonaristas fieis e arrependidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/pesquisa-expoe-sentimento-
bolsonarista-teorias-conspiratorias-idolatria-por-armas-e-pelos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 09:37:10
Título: Artigo | No Brasil, a fome tem rosto de mulher: nordestinas, mães, 
pretas e pardas
Descrição: \Imagine um lar em que uma mãe desempregada, preta ou parda, observa 
seu fogão vazio, sua geladeira vazia\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/artigo-no-brasil-a-fome-tem-
rosto-de-mulher-nordestinas-maes-pretas-e-pardas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 08:58:14
Título: Após decisão judicial, ato contra Bolsonaro no dia 7 de setembro será no
Vale do Anhangabaú
Descrição: Justiça decidiu que grupos pró e contra o presidente não podem 
realizar manifestações no mesmo local e data
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/apos-decisao-judicial-ato-
contra-bolsonaro-no-dia-7-de-setembro-sera-no-vale-do-anhangabau
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 08:36:10
Título: Em MG, usuários se manifestam contra a interdição de Centros de 
Referência em Saúde Mental
Descrição: Familiares, trabalhadores e movimentos populares da luta 
antimanicomial também participaram do ato em frente à Câmara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/em-mg-usuarios-se-manifestam-
contra-a-interdicao-de-centros-de-referencia-em-saude-mental
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 07:57:15
Título: Por ferir regimento da PM-SP, policiais que apoiarem atos 
antidemocráticos podem ser expulsos
Descrição: Há uma série de normas no regimento interno da corporação que vedam o
comportamento, explica tenente-coronel da reserva
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/por-ferir-regimento-da-pm-sp-
policiais-que-apoiarem-atos-antidemocraticos-podem-ser-expulsos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 07:56:40
Título: Fome no mundo: a grande sombra que assola a Índia 
Descrição: Os efeitos de uma resposta governamental mal concebida à covid-19 fez
explodir o problema da fome do povo indiano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/uma-grande-sombra-da-fome-
assola-a-india
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-27 01:03:50
Título: Vem aí apagão e conta de luz mais cara, alerta Bolsonaro [vídeo]
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo para que as pessoas 
economizem energia elétrica das usina hidroelétricas. Ele disse que o país vive 
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a pior  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/vem-ai-apagao-e-conta-de-luz-mais-
cara-alerta-bolsonaro-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-26 20:45:37
Título: Bolsonaro diz que está “praticamente sozinho” e pode desistir da disputa
em 2022
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro ficou desolado com a rejeição de seu 
pedido de impeachment contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Na noite de 
Compartilhe este link. Vamos furar a bolha imposta pela ditadura da opinião 
única da velha mídia corporativa. Espalhe verdade.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-diz-que-esta-
praticamente-sozinho-e-pode-desistir-da-disputa-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-26 18:41:41
Título: Lula encerra hoje na Bahia caravana pelo Nordeste depois de 11 dias
Descrição: Chega ao fim nesta quinta-feira (26/08) a caravana pelo Nordeste do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Bahia é o último estado no  
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/lula-encerra-hoje-na-bahia-
caravana-pelo-nordeste-depois-de-11-dias/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 08:53:40
Título: MP pode afastar Roberto Jefferson da presidência do PTB
Descrição: Da prisão, em Bangu 8, Jefferson mandou uma carta delirante para a 
rádio Jovem Pan nesta quinta-feira (26) em que volta a atacar o STF. \Os abutres
traíram o povo honrado da pátria amada\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-pode-afastar-roberto-jefferson-da-
presidencia-do-ptb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 01:12:50
Título: 99 municípios de MG já rejeitaram projeto que municipaliza educação no 
Estado
Descrição: Iniciativa “Mãos Dadas”, do governo Romeu Zema, pretende passar para 
as prefeituras as unidades estaduais que ofertam vagas em Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. Sind-UTE/MG segue firme contra medida
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/99-municipios-mg-rejeitaram-
municipaliza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 01:00:59
Título: CPI: Justiça derruba sigilo de processo de compra da Covaxin
Descrição: Ministério da Saúde havia decretado sigilo no início do mês para 
impedir acesso da comissão à documentação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-justica-derruba-sigilo-covaxin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 00:43:42
Título: A farsa do racismo reverso – Por Carlos Veras
Descrição: A ideia de racismo reverso é mais uma das grandes inversões 
articuladas para negar fatos históricos e procurar, retoricamente, deslegitimar 
movimentos que buscam a igualdade
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-farsa-do-racismo-reverso-por-carlos-
veras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 00:25:21

https://revistaforum.com.br/debates/a-farsa-do-racismo-reverso-por-carlos-veras/
https://revistaforum.com.br/debates/a-farsa-do-racismo-reverso-por-carlos-veras/
https://revistaforum.com.br/politica/cpi-justica-derruba-sigilo-covaxin/
https://revistaforum.com.br/movimentos/99-municipios-mg-rejeitaram-municipaliza/
https://revistaforum.com.br/movimentos/99-municipios-mg-rejeitaram-municipaliza/
https://revistaforum.com.br/politica/mp-pode-afastar-roberto-jefferson-da-presidencia-do-ptb/
https://revistaforum.com.br/politica/mp-pode-afastar-roberto-jefferson-da-presidencia-do-ptb/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/lula-encerra-hoje-na-bahia-caravana-pelo-nordeste-depois-de-11-dias/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/lula-encerra-hoje-na-bahia-caravana-pelo-nordeste-depois-de-11-dias/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-diz-que-esta-praticamente-sozinho-e-pode-desistir-da-disputa-em-2022/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-diz-que-esta-praticamente-sozinho-e-pode-desistir-da-disputa-em-2022/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/vem-ai-apagao-e-conta-de-luz-mais-cara-alerta-bolsonaro-video/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/vem-ai-apagao-e-conta-de-luz-mais-cara-alerta-bolsonaro-video/


Título: Lula no Twitter: “Vamos precisar dos nossos coxões pra derrotar esses 
coxinhas”
Descrição: O ex-presidente faz menção à foto que bombou nas redes em que ele 
aparece ao lado de Janja com suas tonificadas coxas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-coxoes-pra-derrotar-coxinhas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 00:09:01
Título: Homem que hostilizou José Guimarães em voo é condenado a indenizar 
deputado
Descrição: Durante um voo comercial em 2019, Gilberto Alves Júnior proferiu uma 
série de ofensas contra o petista e chegou a chorar ao ser detido pela Polícia 
Federal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-que-hostilizou-jose-guimaraes-em-
voo-e-condenado-a-indenizar-deputado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 00:05:12
Título: Precisamos tomar as rédeas da história – Por Jorge Solla
Descrição: Se impeachment tem rito constitucional, é necessário começar 
imediatamente. Cada dia que perdemos é um passo ao abismo
Url :https://revistaforum.com.br/debates/precisamos-tomar-as-redeas-da-historia-
por-jorge-solla/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 23:53:49
Título: População em situação de rua: toque de acolher – Por Waldeck Carneiro
Descrição: Ideais humanistas, solidários e altruístas, bases de uma sociedade 
igualitária, devem prevalecer sobre a ideia da exclusão como fatalidade 
histórica
Url :https://revistaforum.com.br/debates/populacao-em-situacao-de-rua-toque-de-
acolher-por-waldeck-carneiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 23:33:29
Título: A urgência da democratização da educação ambiental – Por Ana Beatriz 
Prudente Alckmin
Descrição: Infelizmente, a sociedade ocidental moderna foi responsável por 
solidificar uma diretriz intelectual que enxerga a natureza como um objeto 
detentor de um estoque infinito de recursos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/urgencia-democratizacao-educacao-
ambiental/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 23:08:39
Título: Não ao Marco Temporal – Por Lelê Teles
Descrição: O macho branco quer tomar as terras dos quilombolas, o macho branco 
quer tomar a terra dos índios, a posse da terra é a cachaça do macho branco
Url :https://revistaforum.com.br/rede/nao-ao-marco-temporal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 23:08:05
Título: Em carta delirante, Roberto Jefferson volta a atacar STF: “Abutres”
Descrição: Preso, o presidente do PTB envia mensagem sem sentido à rádio Jovem 
Pan: “Forças satanistas, empalmadas pela sedução dos corruptores e nos 
comunistas, apascentou o ninho mórbido dos urubus”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-carta-delirante-roberto-jefferson-
volta-a-atacar-stf-abutres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 23:02:59
Título: Educação como um direito de todos com Bruna Brelaz, presidenta da UNE, e
Cláudia Dutra
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Descrição: Após os avanços dos governos Lula e Dilma na Educação como um direito
de todos, o golpe 16 iniciou o desmonte de políticas públicas em todos os níveis
e modalidades de ensino, capacitação dos professores, pesquisa etc.No governo 
Bolsonaro já são três anos de caos, 4 ministros da educação, um pior que outro. 
O atual [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/educacao-como-um-direito-de-todos-com-
bruna-brelaz-presidenta-da-une-e-claudia-dutra/
 

 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 20:47:37
Título: Arroz Tio João, diferente do concorrente Prato Fino, fez até campanha 
por máscaras
Descrição: Marca colocou seu “tiozinho-propaganda” protegido contra a Covid-19 
na embalagem, enquanto herdeiro de grupo rival posta nas redes “Pau no cu do 
SUS. Quero que seja vendido. Lei da selva”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tio-joao-concorrente-prato-fino-
campanha-mascaras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 19:58:56
Título: PT repudia editoriais de Folha e Globo contra Lula: “campanha de 
mentiras”
Descrição: Em nota, o partido afirma que os jornalões “não se conformam diante 
da inocência do ex-presidente”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/pt-repudia-editoriais-de-folha-e-globo-
contra-lula-campanha-de-mentiras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 19:44:04
Título: Mais uma vez, Paulo Guedes é comparado a personagem que odeia pobre
Descrição: Ministro da Economia de Bolsonaro dá mostras novamente de desprezar 
os pobres do país e é comparado a Caco Antibes. Associação de Vítimas da Covid-
19 entra com pedido de impeachment de Bolsonaro. Com Cynara Menezes e Lucas 
Rocha. Convidados: Paola Falceta e Luis Costa Pinto. #RevistaFórum #TVFórum 
Apoie o jornalismo da Revista Fórum!Assine aqui: 
https://revistaforum.com.br/apoieDOE [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mais-uma-vez-paulo-guedes-e-comparado-a-
personagem-que-odeia-pobre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 19:26:23
Título: Lula diz que Bolsonaro quer tirar proveito político do 7 de setembro: 
“Desesperado”
Descrição: O governador da Bahia, Rui Costa (PT), endossou: \Bolsonaro planta 
armadilhas para que o povo fique discutindo bobagens\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-bolsonaro-quer-tirar-
proveito-politico-do-7-de-setembro-desesperado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 18:57:15
Título: João de Deus é preso novamente, condenado por crimes sexuais
Descrição: Ele morava em Anápolis (GO) há um ano e meio, desde que passou a 
cumprir pena em prisão domiciliar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/joao-de-deus-e-preso-novamente-
condenado-por-crimes-sexuais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 17:45:46
Título: Babá que pulou do terceiro andar diz que era mantida em cárcere privado

https://revistaforum.com.br/brasil/joao-de-deus-e-preso-novamente-condenado-por-crimes-sexuais/
https://revistaforum.com.br/brasil/joao-de-deus-e-preso-novamente-condenado-por-crimes-sexuais/
https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-bolsonaro-quer-tirar-proveito-politico-do-7-de-setembro-desesperado/
https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-bolsonaro-quer-tirar-proveito-politico-do-7-de-setembro-desesperado/
https://revistaforum.com.br/videos/mais-uma-vez-paulo-guedes-e-comparado-a-personagem-que-odeia-pobre/
https://revistaforum.com.br/videos/mais-uma-vez-paulo-guedes-e-comparado-a-personagem-que-odeia-pobre/
https://revistaforum.com.br/midia/pt-repudia-editoriais-de-folha-e-globo-contra-lula-campanha-de-mentiras/
https://revistaforum.com.br/midia/pt-repudia-editoriais-de-folha-e-globo-contra-lula-campanha-de-mentiras/
https://revistaforum.com.br/brasil/tio-joao-concorrente-prato-fino-campanha-mascaras/
https://revistaforum.com.br/brasil/tio-joao-concorrente-prato-fino-campanha-mascaras/
https://revistaforum.com.br/videos/educacao-como-um-direito-de-todos-com-bruna-brelaz-presidenta-da-une-e-claudia-dutra/
https://revistaforum.com.br/videos/educacao-como-um-direito-de-todos-com-bruna-brelaz-presidenta-da-une-e-claudia-dutra/


Descrição: Raiana Ribeiro da Silva afirmou que sofria maus-tratos por parte da 
patroa, Melina Esteves França, antes da tentativa de fuga, ela mandou um áudio 
para familiares: “Estou sendo agredida”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/baba-que-pulou-do-terceiro-andar-diz-
que-era-mantida-em-carcere-privado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 16:55:04
Título: Sinpro-DF convoca contra PEC que acaba com estabilidade no serviço 
público
Descrição: As reformas de Guedes significam a privatização de fora a fora dos 
serviços públicos e das riquezas do País e apropriação do Orçamento público por 
grandes empresários
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-sindical/sinpro-df-convoca-
contra-pec-que-acaba-com-estabilidade-no-servico-publico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 16:40:18
Título: EXCLUSIVO: Denúncias de golpismo dos irmãos Weintraub chegam ao Banco 
Mundial e OEA, confira
Descrição: Abraham e Arthur Weintraub aparecem em vídeos de convocação para os 
atos antidemocráticos do dia 7 de setembro, o que violaria as regras das 
instituições em que trabalham, deputados do PT escreveram cartas aos órgãos. 
Leia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/exclusivo-denuncias-de-golpismo-dos-
irmaos-weintraub-chegam-ao-banco-mundial-e-oea-confira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 15:26:56
Título: CUT orienta suas entidades para o 7 de setembro
Descrição: Na cidade de São Paulo o ato Fora Bolsonaro/Grito dos Excluídos 
acontecerá no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo, às 14 horas.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/cut-orienta-suas-
entidades-para-o-7-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 14:03:27
Título: BOLSONARO derrotado no impeachment de Moraes e GUEDES nem aí para o 
aumento da energia
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre a derrota do Bolsonaro no
impeachment do ministro Alexandre de Moraes, os atos golpistas de 7 de setembro,
mais uma fala absurda de Paulo Guedes, os protestos dos povos indígenas contra o
Marco Temporal, professor é demitido após exibir clipe do Criolo e Lula diz que 
se for eleito Brasil vai viver o melhor momento da história desse país, o que 
esperar de 2022?
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-derrotado-no-impeachment-de-
moraes-e-guedes-nem-ai-para-o-aumento-da-energia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 13:16:42
Título: Fábio Faria divulga e torce para concorrente em leilão de 5G, diz Zé 
Dirceu
Descrição: Em seu tuíte, Fábio Faria postou foto de videoconferência com o CEO 
de uma das concorrentes, onde afirma que a empresa estaria “pronta para 
implantar o 5G no Brasil logo após o leilão!”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fabio-faria-divulga-e-torce-para-
concorrente-em-leilao-de-5g-diz-ze-dirceu/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-26 10:05:19
Título: Consumidora pede impeachment de Bolsonaro ao vivo na Record, de Edir 
Macedo, veja vídeo
Descrição: Momento constrangedor aconteceu em Bagé (RS), onde o combustível já 
chegou a R$ 7 o litro
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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: The Intercept
Data: 2021-08-26 22:15:55
Título: Presidente assassinado, covid e agora um terremoto. O caos no Haiti
Descrição: O Giro Latino te conta como vai a “tempestade perfeita” no país e 
onde os militares brasileiros entram nessa história.The post Presidente 
assassinado, covid e agora um terremoto. O caos no Haiti appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/26/haiti-caos-terremoto-militares/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-26 09:29:04
Título: 7 de Setembro: policiais dizem que convocações para atos pró-Bolsonaro 
cresceram, mas adesão pode ser menor
Descrição: Expectativa de policiais da ativa e da reserva da Polícia Militar 
ouvidos pela BBC News Brasil é de que a adesão de agentes de segurança, 
especialmente cabos e soldados, deve ser baixa, no entanto, governos preparam 
esquema especial de segurança.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58337962?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-26 14:06:53
Título: Comitê da ONU determina que Espanha compense juiz que teve julgamento 
parcial e abre precedente a Lula
Descrição: Órgão, que também analisa queixa do petista contra Moro, propõe ao 
país europeu que anule os antecedentes penais do magistrado, condenado por 
prevaricação em um caso de escutas ilegais
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-26/comite-da-onu-determina-
que-espanha-compense-juiz-que-teve-julgamento-parcial-e-abre-precedente-a-
lula.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-27 00:00:00
Título: Lula fragmenta base de Bolsonaro e deixa Nordeste com apoio de líderes 
de PP e PSD
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou nesta quinta-
feira (26) sua viagem de 12 dias por seis estados do Nordeste e deixou a região 
com o apoio público de líderes locais de siglas como PP e PSD já no primeiro 
turno das eleições presidenciais de 2022.Leia mais (08/27/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Data: 2021-08-26 00:00:00
Título: Bolsonaro faz 'canto da sereia' com PMs, e 'silêncio dos bons' tem que 
acabar, diz coronel
Descrição: Ao tomar contato com mensagens e vídeos de colegas policiais 
militares, da ativa e da reserva, convocando as tropas para o ato de 7 de 
Setembro na avenida Paulista, o tenente-coronel da reserva Paulo Ribeiro, 58, 
decidiu também se pronunciar.Leia mais (08/26/2021 - 20h41)
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Título: Mega-acampamento indígena em Brasília tem plenária política, famosos e 
roda de música
Descrição: Reunidos em uma área que fica a dois quilômetros da Praça dos Três 
Poderes, cerca de 6.000 indígenas se concentram em Brasília nesta semana no 
acampamento chamado de Luta Pela Vida.Leia mais (08/26/2021 - 19h38)
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Título: Senhor das armas, Bolsonaro busca o confronto para salvar a pele
Descrição: Brasília ferve. O pessoal do \deixa disso\ tenta vender a ideia de 
que é possível uma solução com JMB (dito Bolsonaro) no Planalto. Políticos e sua
turma no Judiciário combinam reuniões, colóquios, encontros de suposta 
pacificação. Somos o único país auto-intitulado de democracia no qual, em vez da
independência entre Poderes, procura-se um pacto de submissão cúmplice. 
Condição: deixar o povo de fora.JMB alimenta o blá-blá-blá e organiza sua boiada
armamentista e autoritária com o apoio de generais emasculados e policiais 
militares. O próximo espetáculo está marcado para 7 de Setembro. A baderna 
fardada é geral e corre nos porões, assim como a excitação dos fanáticos com a 
ajuda do trumpista Steve Bannon.Argumentando a subordinação às Forças Armadas, 
policiais estridentes convocam a parada antidemocrática sem constrangimento. Um 
ou outro governador finge resistir à sedição. Afasta um milico de baixo coturno 
mais insinuante e vai dormir na cama que é lugar quente.Leia mais (08/26/2021 - 
10h10)
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Título: Governo Doria quer punição exemplar e espera expulsão de coronel 
bolsonarista
Descrição: Aliados de João Doria (PSDB-SP) afirmam que a expectativa no Palácio 
dos Bandeirantes é que o procedimento disciplinar aberto contra o coronel 
Aleksander Lacerda termine com uma punição exemplar.Leia mais (08/26/2021 - 
09h00)
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Título: Audiência debaterá projeto que regulamenta uso de inteligência 
artificial no País
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/800044-audiencia-debatera-projeto-que-
regulamenta-uso-de-inteligencia-artificial-no-pais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-27 06:10:54
Título: Chefe do Comando Central diz que EUA compartilham informações de 
inteligência com o Talibã
Descrição: General Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos EUA 
(USCENTCOM, na sigla em inglês), afirmou na quinta-feira (26) que há 
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compartilhamento de informações entre os EUA e o Talibã, por terem \o objetivo 
comum\ de terminar a evacuação até 31 de agosto.
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 27 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (27), marcada pelas explosões mortíferas no 
aeroporto de Cabul, pelo aviso de Biden de \caçar\ os responsáveis pelos ataques
e pelo acidente em um depósito de munições no Cazaquistão.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021082717942994-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-27-de-agosto/
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Título: CNN: ex-presidente afegão e chefe do conselho de reconciliação estão em 
prisão domiciliar em Cabul
Descrição: O ex-presidente do Afeganistão Hamid Karzai e o chefe do Alto 
Conselho de Reconciliação Nacional, Abdullah Abdullah, estão em prisão 
domiciliar na capital afegã, informa o canal de televisão CNN, citando fontes.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021082617940742-cnn-ex-presidente-
afegao-e-chefe-do-conselho-de-reconciliacao-estao-em-prisao-domiciliar-em-cabul/
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