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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-27
Título: Temos de discutir a realidade do país, e não a agenda de Bolsonaro, diz 
sociólogo
Descrição: Ao trazer fuzil ao lugar do feijão, presidente foge da perda de 
renda. “Temos que olhar menos para ele, mais para a realidade”, diz Cândido 
Grzybowski
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/08/discutir-realidade-
pais-nao-agenda-bolsonaro/

Fonte: Poder360
Título: Alta no preço da energia elétrica puxa prévia da inflação oficial em 
agosto
Descrição: Bandeira vermelha 2 e reajustes de tarifa resultaram em alta mensal 
de 5% no preço da energia elétrica
Url :https://www.poder360.com.br/economia/alta-no-preco-da-energia-eletrica-
puxa-previa-da-inflacao-oficial-em-agosto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 22:35:45
Título: Justiça de SP define que Doria não pode vetar ato contra Bolsonaro no 
dia 7 de Setembro 
Descrição: Disputa foi inaugurada porque governador proibiu protesto da oposição
mesmo após organização mudar local da manifestação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/justica-de-sp-define-que-doria-
nao-pode-vetar-ato-contra-bolsonaro-no-dia-7-de-setembro

Fonte: CUT
Data: 2021-08-27
Título: CUT reforça convocação de atos em defesa da democracia no dia 7 de setembro
Descrição: Central participará dos atos #ForaBolsonaro levando às ruas a pauta 
dos trabalhadores como a defesa do emprego e renda, auxílio emergencial, vacina 
já e reforçará a luta contra a ofensiva fascista de Bolsonaro
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cut-reforca-convocacao-de-atos-em-defesa-
da-democracia-no-dia-7-de-setembro-6b48

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 11:25:48
Título: Marco temporal ameaça a maior reserva de Mata Atlântica do Nordeste
Descrição: Terras do povo Pataxó, na Bahia, onde os portugueses chegaram em 
1500, até hoje não foram demarcadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/marco-temporal-ameaca-a-maior-
reserva-de-mata-atlantica-do-nordeste

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-27
Título: Satélites comprovam: terras indígenas são as áreas mais preservadas nos 
últimos 35 anos
Descrição: Com base em dados de 1985 a 2020, MapBiomas confirma que as TIs 
prestam “valioso serviço” ao Brasil contra o desmatamento, enquanto são 
ameaçadas pelo agronegócio, que avança devastando os biomas
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/08/terras-indigenas-sao-
as-areas-mais-preservadas-estudo-35-anos-mapbiomas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 17:16:31
Título: Bolsonaro ataca manifestação indígena em Brasília: \Esse tipo de gente 
quer voltar ao poder”
Descrição: Presidente usa redes sociais para desqualificar ato realizado em 
frente ao Palácio do Planalto
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/bolsonaro-ataca-manifestacao-
indigena-em-brasilia-esse-tipo-de-gente-quer-voltar-ao-poder

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 23:08:25
Título: Saiba como ajudar a mobilização dos povos indígenas em Brasília
Descrição: Acampados na capital federal desde o último domingo (22), os 
indígenas tiveram que assistir ao STF, mais uma vez, adiar decisão sobre o Marco
Temporal, plataforma online permite doações aos povos originários
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/saiba-como-ajudar-a-mobilizacao-dos-
povos-indigenas-em-brasilia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 19:42:20
Título: Fachin dá 15 dias para governo apresentar cronograma de titulação de 
terras quilombolas 
Descrição: Ministro entende que conclusão de processos de reconhecimento de 
territórios é importante para prevenir covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/fachin-da-15-dias-para-governo-
apresentar-cronograma-de-titulacao-de-terras-quilombolas
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 16:12:54
Título: Número de negros, pardos e indígenas cai mais de 50% no Enem 2021
Descrição: Para entidade educacional, trata-se de um retrocesso no que diz 
respeito ao acesso e a pluralidade nas universidades públicas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/enem-negros-pardos-indigenas/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-08-27
Título: Governo Bolsonaro nos envergonha ao entregar os Correios, quando empresas da 
França e Alemanha se tornam potências globais da logística
Descrição: Um alemão ou francês que visse a campanha publicitária feita pelo 
governo Bolsonaro dizendo que a privatização vai deixar os Correios ainda 
melhores certamente ficaria envergonhado. É uma forma de indiretamente 
desvalorizar a estatal, num momento em que a capacidade de entregar encomendas 
se torna lucrativa e estratégica, com a explosão planetária do e-commerce.
A mídia, obviamente, apoia qualquer coisa que seja “privatização”.
Url : https://www.viomundo.com.br/entrevistas/governo-bolsonaro-nos-envergonha-
ao-entregar-os-correios-quando-empresas-da-franca-e-alemanha-se-tornam-
potencias-globais-da-logistica.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 14:46:31
Título: YouTube suspende pagamento de canais bolsonaristas
Descrição: Além da plataforma de vídeos, o Facebook, a Twitch e o Instagram 
também suspenderam a monetização de perfis que “propagam mentiras” sistema 
eleitoral, segundo decisão do TSE
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/youtube-suspende-pagamento-tse/
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Filho de Bolsonaro e ex do presidente se mudam para mansão de R$ 3,2 mi
Descrição: Jair Renan, o filho 04 de Jair  Bolsonaro, e sua mãe, Ana Cristina 
Siqueira Valle, ex-mulher do presidente, estão morando em uma casa avaliada em 
R$ 3,2 milhões no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. Segundo reportagem de 
Juliana Dal Paiva, colunista do UOL, os dois moram de aluguel no imóvel desde 
junho deste ano. [ ]The post Filho de Bolsonaro e ex do presidente se mudam para
mansão de R$ 3,2 mi appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/filho-de-bolsonaro-e-ex-do-
presidente-se-mudam-para-mansao-de-r-32-mi/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 17:54:06
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Título: “Se vocês estão passando por isso, não perdoem mais”, relata mulher que 
sofreu violência
Descrição: Brasil de Fato do Rio Grande do Sul ouviu mulheres que sofreram 
violência doméstica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/se-voces-estao-passando-por-
isso-nao-perdoem-mais-relata-mulher-que-sofreu-violencia

Fonte: MST
Data: 2021-08-27
Título: Memórias que resgatam o legado de Paulo Freire
Descrição: Paulo Freire se colocou em uma reflexão para compreender os dilemas 
de seu tempo, e isso desencadeou um novo olhar sobre a socialização do 
conhecimento. Toda sua obra traz um legado de alguém que se comprometeu com a 
luta política, com e pela educação libertadora de seu país.
Url : https://mst.org.br/2021/08/27/memorias-que-resgatam-o-legado-de-paulo-
freire/
 
Fonte: Montedo
Data: 2021-08-27
Título: Forças Armadas e agentes de segurança servem ao Estado, não a interesses
políticos
Descrição: No momento em que agentes de segurança pública personificam o uso da 
força ou se mostram enviesados politicamente, todas as instituições ficam 
ameaçadas
Url : https://www.montedo.com.br/2021/08/27/forcas-armadas-e-agentes-de-
seguranca-servem-ao-estado-nao-a-interesses-politicos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 20:47:11
Título: Congresso do Peru dá voto de confiança ao gabinete de ministros de 
Castillo 
Descrição: Gabinete do novo presidente peruano já havia sofrido mudança após 
renúncia de chanceler
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/congresso-do-peru-da-voto-de-
confianca-ao-gabinete-de-ministros-de-castillo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 16:11:19
Título: Maternidade dupla: \sinto orgulho de fazer parte desse movimento a favor
do amor\
Descrição: As pernambucanas Giselle França e Danielle Santos falam sobre os 
desafios maternidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/maternidade-dupla-sinto-orgulho-
de-fazer-parte-desse-movimento-a-favor-do-amor
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 15:15:14
Título: Bolsonaro encerrou expediente antes das 18h em 85% das sextas-feiras de 
2021
Descrição: Levantamento considera horário do término da última reunião feita 
pelo presidente desde o início do ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/bolsonaro-encerrou-expediente-
antes-das-18h-em-85-das-sextas-feiras-de-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 15:08:10
Título: Assentados da reforma agrária aumentam a produção de arroz orgânico no 
Rio Grande do Sul
Descrição: Decisão do MST em mudar o modelo de produção em algumas áreas se deve
ao ataque aéreo de agrotóxicos em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/assentados-da-reforma-agraria-
aumentam-a-producao-de-arroz-organico-no-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-08-27 14:54:40
Título: ALMG e organizações internacionais discutem rompimento da barragem da 
Vale em Brumadinho 
Descrição: Encontro foi articulado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/almg-e-organizacoes-
internacionais-discutem-rompimento-da-barragem-da-vale-em-brumadinho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 13:50:37
Título: Artigo | “Seu general golpista FDP”: de Brizola para Costa e Silva, na 
Rebelião da Legalidade
Descrição: Muitas são as marcas da Rebelião da Legalidade comandada por Leonel 
Brizola em 1961, sessenta anos atrás
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/artigo-seu-general-golpista-fdp-
de-brizola-para-costa-e-silva-na-rebeliao-da-legalidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 13:37:54
Título: Recordista da imprensa nacional, Alexandre Garcia coleciona 25 medalhas 
militares e 6 civis
Descrição: Honrarias foram atribuídas ao jornalista sem a descrição dos fatos 
que teriam feito Garcia merecedor das premiações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/recordista-da-imprensa-nacional-
alexandre-garcia-coleciona-23-medalhas-militares-e-5-civis
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 10:40:47
Título: Quer uma marca de arroz que não fale mal do SUS? O MST tem um orgânico e
com preço justo
Descrição: Fábio Rigo, herdeiro da marca de arroz Prato Fino, atacou SUS nas 
redes sociais nesta semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/quer-uma-marca-de-arroz-que-nao-
fale-mal-do-sus-o-mst-tem-um-organico-e-com-preco-justo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 09:37:00
Título: Decisão histórica: Justiça do DF determina indenização para pessoas em 
situação de rua
Descrição: Ação é referente a uma desocupação ilegal que aconteceu em setembro 
de 2020 no Setor Comercial Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/decisao-historica-justica-do-df-
determina-indenizacao-para-pessoas-em-situacao-de-rua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 09:11:59
Título: Quem deve tomar a 3ª dose da vacina contra a covid?
Descrição: Aplicação da dose de reforço no Brasil será destinada a pessoas acima
de 70 anos e a quem tem baixa imunidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/quem-deve-tomar-a-3-dose-da-
vacina-contra-a-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 08:55:53
Título: Gás de cozinha vai subir 7% e passar dos R$ 100 no Distrito Federal
Descrição: Aumento anunciado por revendedores começa dia 1º de setembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/gas-de-cozinha-vai-subir-7-e-
passar-dos-r-100-no-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-27 08:12:37
Título: Privatização do Jalapão é aprovada e causa revolta em comunidades 
quilombolas
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Descrição: Governador sancionou lei no dia seguinte à aprovação na Assembleia do
Tocantins, \Estou com medo\, diz líder de entidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/27/privatizacao-do-jalapao-e-
aprovada-e-causa-revolta-em-comunidades-quilombolas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-27 18:52:41
Título: Facada em Bolsonaro alimenta a teoria da conspiração há três anos, fato 
ou fake?
Descrição: Daqui a 10 dias, exatamente em 6 de setembro, o presidente Jair 
Bolsonaro deverá fazer um novo pronunciamento acerca da facada que ele levou, 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/facada-em-bolsonaro-alimenta-a-
teoria-da-conspiracao-ha-tres-anos-fato-ou-fake/
 
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 
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: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 23:31:45
Título: Como brasileiros no exterior veem o esfacelamento do país por Bolsonaro?
Descrição: Fórum foi ouvir cidadãos que vivem no estrangeiro para entender a 
incredulidade que se passa na cabeça de quem assiste perplexo à demolição do 
Brasil e não consegue compreender a escalada autoritária atual
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasileiros-exterior-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 23:02:20
Título: PGR quer prisão domiciliar para Jefferson, que ameaçou STF, Senado e CPI
Descrição: A subprocuradora Lindôra Araújo é a mesma que minimizou a pandemia e 
decidiu que não há crime no fato de Bolsonaro não usar máscara de proteção e 
provocar aglomerações
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pgr-quer-prisao-domiciliar-para-
jefferson-que-ameacou-stf-senado-e-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 22:00:32
Título: Há 60 anos, um ensaio de autogolpe (JQ ontem, JB hoje) – Por Chico 
Alencar
Descrição: Bolsonaro tem pontos de aproximação com Jânio, mas é muito mais 
perigoso para o Brasil: seu projeto é de destruição (como já declarou e pratica)
e seu moralismo é de ocasião
Url :https://revistaforum.com.br/rede/ha-60-anos-um-ensaio-de-autogolpe-jq-
ontem-jb-hoje-por-chico-alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 21:40:39
Título: Pane geral: Sistema do Banco do Brasil fica fora do ar e assusta 
clientes
Descrição: Instabilidade no sistema do banco afetou acesso ao aplicativo, 
pagamentos, uso de cartões e até mesmo saques
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pane-geral-sistema-do-banco-do-brasil-
fica-fora-do-ar-e-assusta-clientes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 21:19:59
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Título: Moraes afasta delegado que apurava interferência de Bolsonaro na PF
Descrição: O ministro anulou os novos pedidos de informações solicitados por 
Felipe Leal à Polícia Federal sobre os atos administrativos do ex-delegado e 
atual diretor-geral da PF, Paulo Maiurino
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/moraes-afasta-delegado-que-apurava-
interferencia-de-bolsonaro-na-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 21:07:38
Título: Tunico da Vila, filho do Martinho, vai pra cima
Descrição: No Papo-Cabeça da semana, o cantor Tunico da Vila fala de Fogo no 
Racista, música de protesto que está lançando com o rapper Djonga, de sua 
família musical e da pergunta desrespeitosa sobre milicianos feita a seu pai, o 
sambista Martinho da Vila, no Roda Viva. Com Cynara Menezes. #RevistaFórum 
#TVFórum Apoie o jornalismo da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/tunico-da-vila-filho-do-martinho-vai-
pra-cima/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 20:26:43
Título: Inteligência dos EUA aponta que Covid não foi criada como arma da China
Descrição: Relatório contraria teses conspiratórias da extrema-direita contra a 
China
Url :https://revistaforum.com.br/global/inteligencia-eua-covid-nao-foi-criada-
arma-da-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 18:43:45
Título: 200 artistas mandam carta à Funarte cobrando preservação de acervo
Descrição: Fernanda Montenegro, Nathalia Timberg, Marieta Severo e Juca Ferreira
estão entre os signatários, entidade acenou positivamente às reivindicações
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/200-artistas-mandam-carta-a-funarte-
cobrando-preservacao-de-acervo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 18:21:24
Título: 2ª Turma do STF marca julgamento de Flávio Bolsonaro sobre rachadinhas
Descrição: A definição da data foi feita pelo novo presidente do Colegiado, 
ministro Kássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/2a-turma-do-stf-marca-julgamento-de-
flavio-bolsonaro-sobre-rachadinhas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 17:42:54
Título: Governo cancela contrato com Bharat Biotech: “Vitória da CPI”, diz 
Randolfe
Descrição: O vínculo do Ministério da Saúde com a fabricante da Covaxin, que 
envolvia a Precisa Medicamentos, foi rescindido de forma unilateral
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-cancela-contrato-com-
bharat-biotech-vitoria-da-cpi-diz-randolfe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 16:52:11
Título: Zé Dirceu: “Se esticar a corda o 7 de setembro vira contra Bolsonaro”
Descrição: Em entrevista para o programa Sua Excelência o Fato, comandado por 
Luis Costa Pinto, novo apresentador do Jornal da Fórum, o ex-ministro da Casa 
Civil José Dirceu avalia que os atos antidemocráticos chamados por Jair 
Bolsonaro, contra o STF, contra a Constituição e para chancelar as ameaças que 
faz ao Estado de Direito podem ser [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ze-dirceu-se-esticar-a-corda-o-7-de-
setembro-vira-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 15:09:57
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Título: Freixo aparece à frente para governador do Rio, diz pesquisa Exame/Ideia
Descrição: Deputado do PSB aparece em empate técnico com o atual governador, 
Eduardo Paes está em terceiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-aparece-a-frente-para-
governador-do-rio-diz-pesquisa-exame-ideia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 14:47:02
Título: Mansão de R$ 3,2 milhões faz Jair Renan bombar nas redes: “Esse Lulinha,
hein?”
Descrição: Sem renda comprovada, filho 04 de Bolsonaro, que tenta carreira de 
influenciador digital, chegou ao topo dos assuntos do Twitter após notícia sobre
mansão de dois andares, com piscina e área de lazer, alugada por ele e pela mãe,
Ana Cristina Valle, em Brasília
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/mansao-de-r-32-milhoes-faz-jair-
renan-bombar-nas-redes-esse-lulinha-hein/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 13:45:13
Título: Alunos são suspensos após saudação nazista em escola de Criciúma
Descrição: Caso aconteceu em colégio particular da cidade catarinense de 
Criciúma, onde um professor foi demitido de escola pública acusado de \viadagem\
pelo prefeito por exibir um clip do cantor Criolo em sala de aula
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/alunos-sao-suspensos-apos-saudacao-
nazista-em-escola-de-criciuma/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 13:25:06
Título: Jair Renan e lobista da Precisa se encontraram na casa da advogada de 
Bolsonaro
Descrição: O ex-secretário da Anvisa José Ricardo Santana afirmou à CPI não se 
lembrar se o filho do presidente estava no encontro, testemunhas disseram que 
sim
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jair-renan-e-lobista-da-precisa-se-
encontraram-na-casa-da-advogada-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 13:17:32
Título: Alckmin, Haddad, França e Boulos embolam disputa ao governo de SP, diz 
pesquisa
Descrição: Pesquisa Ideia/Exame ainda mostrou que a gestão do atual governador, 
João Doria (PSDB), é reprovada por 41% dos paulistas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alckmin-haddad-franca-e-boulos-
embolam-disputa-ao-governo-de-sp-diz-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 12:52:41
Título: Após censura homofóbica em Criciúma, Criolo realiza ação pró-LGBT na 
cidade
Descrição: Um professor da rede municipal da cidade foi demitido após exibir o 
vídeo da música \Etérea\, prefeito tucano afirmou que \não permite viadagem\
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/criolo-criciuma-homofobia-lgbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-27 12:38:45
Título: Bolsonaro: “Dizem que quero dar golpe. Que idiotas. Já sou presidente, 
pô”, veja vídeo
Descrição: Bolsonaro fez apelo a apoiadores para inflar atos do 7 de setembro 
afirmando que a vida dele está em risco.  \Porque aquela van está parada aqui, 
para evitar um sniper de lá\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-dizem-que-quero-
dar-golpe-que-idiotas-ja-sou-presidente-po-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-08-27 10:19:52
Título: Jornal da Record, de Edir Macedo, aliado de Bolsonaro, detona Paulo 
Guedes
Descrição: A reportagem lembra até de quando o ministro debochou do direito de 
empregadas domésticas de fazer viagens internacionais
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-da-record-de-edir-macedo-aliado-
de-bolsonaro-detona-paulo-guedes/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-27 11:00:33
Título: O agro é pop, mas não é tech e nem vai desenvolver o Brasil
Descrição: Não está claro ainda no país que o agro é insuficiente para gerar 
riqueza para 210 milhões de pessoas. Ser celeiro do mundo pode nos afundar ainda
mais.The post O agro é pop, mas não é tech e nem vai desenvolver o Brasil 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/27/agro-pop-nao-tech-economia-riqueza-
brasil/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-27 20:12:00
Título: Os novos dados que apontam crise climática ainda mais 'preocupante' para
o Brasil
Descrição: Diferença em relação às temperaturas registradas nas últimas quatro 
décadas é ainda maior do que se pensava.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58337819?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-27 22:49:12
Título: Terceira dose agrava a desigualdade mundial no acesso às vacinas contra 
o coronavírus 
Descrição: OMS lembra que as evidências sobre as doses de reforço “não são 
conclusivas” e pede aos países ricos que esperem que os pobres imunizem seus 
cidadãos antes de universalizá-las. Brasil já anunciou 3ª dose
Url :https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-08-27/terceira-dose-agrava-a-
desigualdade-mundial-no-acesso-as-vacinas-contra-o-coronavirus.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-27 00:00:00
Título: Bolsonaro ainda não decidiu se tomará vacina, e ministros tentam 
convencê-lo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu se tomará ou não a 
vacina contra o novo coronavírus. Ministros e auxiliares tentam convencê-lo, 
afirmando que uma foto dele sendo imunizando pode coroar a narrativa de que foi 
o governo federal que disponibilizou milhões de doses para os brasileiros.Leia 
mais (08/27/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/bolsonaro-ainda-nao-decidiu-se-tomara-vacina-
e-ministros-tentam-convence-lo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-27 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro já toma como certa sabatina de André Mendonça no 
Senado
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro está convencido de que o senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) não vai conseguir resistir à pressão para pautar a sabatina 
de André Mendonça, indicado pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal 
(STF).Leia mais (08/27/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/governo-bolsonaro-ja-toma-como-certa-
sabatina-de-andre-mendonca-no-senado.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-27 00:00:00
Título: Projeto de lei contraterrorista inaugura Estado de exceção permanente, 
avalia instituto
Descrição: O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) enviará uma 
nota técnica à Câmara defendendo que o projeto de lei que cria \ações 
contraterroristas\, em tramitação na Casa, \inaugura um Estado de exceção 
permanente\.Leia mais (08/27/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/08/projeto-de-lei-contraterrorista-inaugura-
estado-de-excecao-permanente-avalia-instituto.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-27 00:00:00
Título: Vídeo de acampamento em Brasília mostra mobilização indígena, não 
preparação para 7 de Setembro
Descrição: É enganoso um post no Facebook, compartilhado pelo advogado e 
suplente de deputado federal João Barros (PSL-BA), que relaciona um acampamento 
na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com uma suposta mobilização de 
manifestantes pró-governo que estariam reunidos para ato do dia 7 de 
Setembro.Leia mais (08/27/2021 - 19h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/video-de-acampamento-em-brasilia-mostra-mobilizacao-indigena-
nao-preparacao-para-7-de-setembro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-27 00:00:00
Título: Quarentena para militares, policiais e juízes deve valer só a partir de 
2026 após pressão do governo
Descrição: Após pressão da base do governo Bolsonaro na Câmara, a proposta de 
estabelecer uma quarentena de cinco anos para que militares, policiais, juízes e
promotores disputem eleições deve valer apenas a partir do pleito de 2026.Leia 
mais (08/27/2021 - 19h23)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/quarentena-para-militares-policiais-e-juizes-deve-valer-so-a-
partir-de-2026-apos-pressao-do-governo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-27 00:00:00
Título: Filho de Trump virá ao Brasil para participar de evento conservador
Descrição: Donald Trump Jr., filho mais velho e herdeiro político do ex-
presidente americano, será a estrela da segunda edição da versão brasileira do 
Cpac, principal evento da direita dos EUA, que ocorre em 3 e 4 de setembro em 
Brasília. Aos 43 anos, ele foi peça-chave na campanha que levou Trump à Casa 
Branca em 2016 [...]Leia mais (08/27/2021 - 11h34)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://saidapeladireita.
blogfolha.uol.com.br/?p=4952
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-27 16:44:46
Título: Inteligência dos EUA publica relatório de investigação das origens da 
COVID-19, diz que é natural
Descrição: A comunidade de inteligência dos EUA, que conduziu uma investigação 
das origens da COVID-19, concluiu que a doença da COVID-19, provocada pelo vírus
SARS-CoV-2, surgiu naturalmente.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021082717949070-inteligencia-dos-eua-
publica-relatorio-de-investigacao-das-origens-da-covid-19-diz-que-e-natural/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Título: Ministro das Relações Exteriores do Brasil visitará Rússia em novembro
Descrição: A visita acontecerá entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, de
acordo com uma fonte do Itamaraty. Governo brasileiro foca em reforçar antigas 
parcerias como Rússia-Brasil e gerar novas no Sudeste Asiático.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021082717948716-ministro-das-relacoes-
exteriores-do-brasil-visitara-russia-em-novembro/
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