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Fonte: Congresso em Foco
Título: Para Humberto Costa, Bolsonaro contaminou brasileiros de propósito
Descrição: Expor o cidadão brasileiro à contaminação pelo novo coronavírus foi 
uma estratégia do governo Jair Bolsonaro. Contra as recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e da imensa maioria dos sanitaristas e outros 
especialistas do planeta, o governo presidido por Bolsonaro resolveu adotar a 
ideia de que poderia superar a covid-19 construindo um processo de [ ]The post 
Para Humberto Costa, Bolsonaro contaminou brasileiros de propósito appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/congresso-em-foco/para-humberto-costa-
bolsonaro-contaminou-brasileiros-de-proposito/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 23:38:50
Título: Líder de movimento antimáscara dos EUA morre de Covid
Descrição: Caleb Wallace tinha 30 anos e se recusou até a fazer o teste para 
detectar a doença. Segundo imprensa norte-americana, ele apenas se “medicou” com
vitamina C, zinco e ivermectina
Url :https://revistaforum.com.br/global/lider-antimascara-morre-covid/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-29
Título: O impacto da alta do preço do gás sobre as famílias de baixa renda em 
2021
Descrição: Com a alta dos preços do gás no ano de 2021, as famílias de renda 
mais baixa que não têm condições para adquirir esse combustível, passaram a 
utilizar lenha para cozinhar alimentos. Apesar da gravidade da situação, não 
houve nenhuma proposta de programa social ao longo do primeiro semestre de 2021,
por parte do governo federal, para minimizar o impacto da alta dos preços do GLP
para a população carente, como ocorreu em governos anteriores. Nesse período, 
alguns governos estaduais e/ou municipais implementaram programas de 
transferência direta de renda para a compra de GLP, os quais contemplam famílias
de baixa renda e aquelas em situação de extrema pobreza.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2021/08/preco-do-
gas-impacto-da-alta-familias-baixa-renda-2021/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 00:33:15
Título: Preço médio da gasolina já é o maior da história, Eduardo Bolsonaro 
tinha a solução
Descrição: Após quatro semanas consecutivas de aumento, combustível atingiu o 
maior patamar já registrado. A internet recuperou vídeo do filho presidencial 03
reclamando do preço no passado e ensinando como baixar o valor
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/preco-da-gasolina-eduardo-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 18:33:02
Título: TSE vê condições técnicas para cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, diz 
colunista
Descrição: Segundo Lauro Jardim, de O Globo, base legal existe e foi confirmada 
pela corte. O que faltaria agora é ambiente político para isso. Presidente e 
vice são acusados de abuso econômico e uso indevido das redes sociais na eleição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-condicoes-tecnicas-cassacao-
bolsonaro/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-30 08:17:14
Título: EUA veem com preocupação democracia brasileira mas consideram que Forças
Armadas não participariam de golpe
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Descrição: Em Washington, percepção é de que, após encontro com enviados de Joe 
Biden, em que Jair Bolsonaro disse ter havido fraude em eleições americanas, 
imagem de presidente brasileiro sofreu abalo significativo como possível 
interlocutor.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58364382?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-08-30
Título: Manifesto dos empresários teve origem na Febraban
Descrição: Por isso mesmo, Caixa e Banco do Brasil decidiram sair da entidade, 
uma vez que estão sob o comando de um governo de natureza fascista. "O manifesto
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que pede pacificação
entre os três Poderes, teve origem na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 
e já havia reunido até este domingo, 29, mais de 200 assinaturas. Com o cuidado 
de não assumir um caráter antigoverno, o documento tem por objetivo demonstrar 
claramente o incômodo nos setores produtivo e financeiro com a crise 
institucional fomentada por Jair Bolsonaro. Os signatários são diversas 
associações, empresários, economistas e outros nomes da sociedade civil", 
informa reportagem do Estado de São Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/economia/manifesto-dos-empresarios-teve-origem-
na-febraban

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-29
Título: ‘Não admitiremos qualquer retrocesso’ no estado democrático, diz Rodrigo
Pacheco.
Descrição: Presidente do Senado afirma que anseio por ruptura há de ser coibido,
e revela contato com Forças Armadas.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/nao-admitiremos-qualquer-
retrocesso-no-estado-democratico-diz-rodrigo-pacheco/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-29 14:49:42
Título: Governo federal comprou máscaras impróprias por mais que o dobro do 
preço de modelo eficaz 
Descrição: O ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria 
ocultado do MPF a aquisição do modelo mais barato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/29/governo-federal-comprou-
mascaras-improprias-pelo-dobro-do-preco-de-modelo-eficaz

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 10:48:23
Título: Bolsonaro censura anúncios de notícias ruins por ministros até 7 de 
Setembro
Descrição: Bolsonaro tem trabalhado intensamente na convocação dos atos para 
legitimar seu discurso golpista contra o judiciário
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-censura-anuncios-
de-noticias-ruins-por-ministros-ate-7-de-setembro/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-29 13:43:00
Título: Randolfe Rodrigues: “Nunca se cometeram tanto crimes como nos últimos 
anos de Jair Bolsonaro”
Descrição: Senador e vice-presidente da CPI da Pandemia critica a omissão do 
Ministério Público Federal e reforça intenção dos senadores de levarem denúncia 
a tribunais internacionais
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-28/randolfe-rodrigues-nunca-se-
cometeram-tanto-crimes-como-nos-ultimos-anos-de-jair-bolsonaro.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-29 20:12:35
Título: Lewandowski adverte Bolsonaro: Intervenção armada é crime inafiançável e
imprescritível

https://www.cartacapital.com.br/politica/nao-admitiremos-qualquer-retrocesso-no-estado-democratico-diz-rodrigo-pacheco/
https://www.cartacapital.com.br/politica/nao-admitiremos-qualquer-retrocesso-no-estado-democratico-diz-rodrigo-pacheco/
https://www.brasil247.com/economia/manifesto-dos-empresarios-teve-origem-na-febraban
https://www.brasil247.com/economia/manifesto-dos-empresarios-teve-origem-na-febraban
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-28/randolfe-rodrigues-nunca-se-cometeram-tanto-crimes-como-nos-ultimos-anos-de-jair-bolsonaro.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-28/randolfe-rodrigues-nunca-se-cometeram-tanto-crimes-como-nos-ultimos-anos-de-jair-bolsonaro.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58364382?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58364382?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-censura-anuncios-de-noticias-ruins-por-ministros-ate-7-de-setembro/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-censura-anuncios-de-noticias-ruins-por-ministros-ate-7-de-setembro/
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/29/governo-federal-comprou-mascaras-improprias-pelo-dobro-do-preco-de-modelo-eficaz
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/29/governo-federal-comprou-mascaras-improprias-pelo-dobro-do-preco-de-modelo-eficaz


Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), em
artigo especial, advertiu neste domingo (29/08) o presidente Jair Bolsonaro sem 
citá-lo nominalmente dizendo que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/lewandowski-adverte-bolsonaro-
intervencao-armada-e-crime-inafiancavel-e-imprescritivel/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-29 17:40:13
Título: Com risco de motim, corregedoria vai tentar impedir presença ilegal de 
PMs em ato pró-Bolsonaro
Descrição: \Patrulhamento disciplinar\ terá policiais militares fiscalizando a 
presença de colegas de farda na avenida Paulista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/29/com-risco-de-motim-corregedoria-
vai-tentar-impedir-presenca-ilegal-de-pms-em-ato-pro-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-29 18:27:50
Título: Brasil tem 298 mortes e 13,2 mil novos casos de covid-19 registrados 
neste domingo (29)
Descrição: Segundo estudo divulgado neste mês, o Brasil deve continuar a ter 
surtos de covid-19 até o próximo ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/29/brasil-tem-298-mortes-e-13-2-
mil-novos-casos-de-covid-19-registrados-neste-domingo-29
 
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-08-29
Título: Com dívida de R$ 1,8 bi, Brasil pode perder direito de voto na ONU em 
2022
Descrição: O governo Bolsonaro fez com que a nação acumulasse dívida com a 
Organização das Nações Unidas (ONU). O país deve R$ 1.778,7 bilhão (U$ 342 
milhões), segundo a Itamaraty. Isso pode fazer com que o Brasil não tenha 
direito de voto na Assembleia Geral de 2022. Uma derrota acachapante do chefe do
Executivo.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/brasil-pode-perder-
voto-onu/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-29 08:32:45
Título: Dia Nacional da Visibilidade Lésbica completa 25 anos frente a desafios 
estruturais
Descrição: Segundo ativista, violência se perpetua e cresce com o 
conservadorismo, \ainda estamos no processo de sermos visíveis\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/29/dia-nacional-da-visibilidade-
lesbica-completa-25-anos-frente-a-desafios-estruturais

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 21:45:02
Título: Kassab diz que “ameaça de Bolsonaro beira o ridículo”
Descrição: Líder do PSD afirmou que não fica bem para o presidente da República 
colocar em xeque o sistema eleitoral, que é seguro. Ele acredita que conduta 
negativa durante a pandemia terá peso na eleição do ano que vem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/kassab-ameaca-de-bolsonaro-ridiculo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 19:34:29
Título: Amigo, pero no mucho: Skaf agora trama contra Bolsonaro
Descrição: Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), que apoia todos os inquilinos do Planalto para depois elegê-los 
inimigos, é quem está por trás do tal manifesto por “pacificação” que deixou o 
presidente furioso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/amigo-pero-no-mucho-skaf-agora-trama-
contra-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-08-29 12:44:58
Título: Bolsonaro ‘quer’ ser preso pelo ministro do STF Alexandre de Moraes 
visando ‘autogolpe’ a exemplo de Jânio Quadros
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro ampliou sua escalada provocativa 
objetivando ser preso pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre
de Moraes, relator do inquérito das 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-quer-ser-preso-pelo-
ministro-do-stf-alexandre-de-moraes-visando-autogolpe-a-exemplo-de-janio-
quadros/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-29 00:28:26
Título: Bolsonaro prevê que vai terminar preso, saiba por que ele pode ver o sol
nascer quadrado
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é uma verdadeira piada 
pronta. Ele entregou de bandeja o grito de guerra principal para a oposição, no 
7 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-preve-que-vai-terminar-
preso-saiba-por-que-ele-pode-ver-o-sol-nascer-quadrado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 09:12:28
Título: Com fuzis, criminosos causam terror em Araçatuba + Fantástico mira 
Bolsonaro
Descrição: Um grupo de pelo menos 50 criminosos armados com fuzis causou uma 
madrugada de terro em Araçatuba, no interior de São Paulo. Vídeos publicados na 
internet mostram moradores sendo usados como escudos-humanos em cima dos carros.
E mais: Fantástico dá o tom de como a Globo vai mirar Bolsonaro. Participe do 
Fórum Café. Apresentação: Plínio [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/com-fuzis-criminosos-causam-terror-em-
aracatuba-fantastico-mira-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 01:51:08
Título: Fantástico faz edição mostrando vários retrocessos do governo Bolsonaro
Descrição: Programa jornalístico dominical da Globo trouxe reportagens sobre a 
ruína econômica vivida pelo Brasil, as políticas segregacionistas na educação e 
gestão tresloucada e criminosa da Fundação Palmares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fantastico-retrocessos-governo-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 00:25:23
Título: Paulo Guedes é “Faria Loser” nos muros do centro financeiro de SP
Descrição: Ministro é retratado como “perdedor” em enormes lambe-lambes na Av. 
Faria Lima, o eldorado dos magnatas brasileiros. Ativistas vêm utilizando 
cartazes na maior cidade do país para denunciar governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-guedes-faria-loser/
 
zonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 20:23:44
Título: Preso, Daniel Silveira gasta R$ 19,7 mil da Câmara em gasolina e pedágio
Descrição: Deputado federal do PSL, detido desde março por ameaçar ministros do 
STF, já recebeu bolada de reembolso por meio da cota parlamentar, mesmo estando 
fora de circulação há cinco meses
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/preso-daniel-silveira-gasta-r-197-
cota/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 17:54:37
Título: Bolsonaro pagou o dobro por máscaras impróprias para uso de 
profissionais de saúde, diz jornal
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Descrição: Governo Bolsonaro pagou R$ 8,65 por máscaras produzidas na China 
impróprias para profissionais de Saúde. Contrato escondido do MPF revela que 3M 
cobrou R$ 3,59 por artefato de qualidade muito superior
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-pagou-o-dobro-por-
mascaras-improprias-para-uso-de-profissionais-de-saude-diz-jornal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 17:10:08
Título: Propagador de fake news na campanha do pai, Trump Jr. é estrela de 
evento de Eduardo Bolsonaro
Descrição: Apresentado por Eduardo Bolsonaro como escritor e empresário, Trump 
Jr. sempre trabalhou nas empresas do pai e coleciona declarações machistas e 
misóginas. Evento acontece às vésperas do 7 de Setembro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/propagador-de-fake-news-na-campanha-
do-pai-trump-jr-e-estrela-de-evento-de-eduardo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 16:11:39
Título: À la Malafaia, bolsonarista Allan dos Santos diz que vai comprar espaço 
em rádios e Tvs
Descrição: Estratégia dos grupos bolsonaristas repete o que foi feito pelos 
chamados pastores midiáticos, como Valdemiro Santiago, Silas Malafaia e Edir 
Macedo, que hoje tem seu próprio grupo de comunicação, a rede Record
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/a-la-malafaia-bolsonarista-allan-
dos-santos-diz-que-vai-comprar-espaco-em-radios-e-tvs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 15:14:45
Título: Grazi Massafera fala sobre assédio de produtor casado em novela e 
critica Bolsonaro
Descrição: Atriz da Globo, Grazi Massafera diz que começou a estudar feminismo e
racismo após conversa com a colega Taís Araújo. \Cansei dessa história de ser 
Cinderela, sabe? Sou mais do que isso\
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/grazi-massafera-assedio-novela-e-
critica-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 14:42:55
Título: Por que não se deve chamar de identitária a luta interseccional por 
direitos
Descrição: Neste domingo o jornalista Anderson Moraes irá receber o Professor e 
jornalista Dennis de Oliveira, a presidenta do Movimento Negro Unificado, a Ieda
LEal, e o escritor, mestre em filosofia e diretor-presidente da Aliança Nacional
LGBTI+ para juntos, juntas e juntes discutirmos Por que não se deve chamar de 
identitária a luta interseccional por direitos? [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/por-que-nao-se-deve-chamar-de-
identitaria-a-luta-interseccional-por-direitos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 14:29:13
Título: Artigo 142: Ives Gandra cita “fantástica distorção” e desmente Bolsonaro
Descrição: A explicação do advogado afasta de Bolsonaro a \autorização\ para uma
intervenção militar, como pedem os apoiadores, pois o próprio presidente é a 
principal parte envolvida na crise entre os poderes. Entenda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/artigo-142-ives-gandra-cita-
fantastica-distorcao-e-desmente-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 13:39:33
Título: Lewandowski lembra imperador romano morto a facada por filho e alerta: 
não ultrapasse o Rubicão
Descrição: Em claro recado a Bolsonaro, o ministro do STF lembrou em artigo a 
história do imperador Júlio César, morto a punhaladas pelo filho e por 
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adversários políticos, após impor uma Ditadura ao transpor o rio Rubicão, que 
demarcava a fronteira de Roma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-facada-alerta-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 12:35:29
Título: Crise energética: Apagão atinge diversos bairros de Belo Horizonte
Descrição: Em meio à crise energética, diversos bairros da capital mineira 
ficaram no escuro por cerca de uma hora na noite deste sábado (28).
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/crise-energetica-apagao-atinge-diversos-
bairros-de-belo-horizonte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 11:24:13
Título: Rodrigo Pacheco cancela viagem à Áustria para acompanhar atos no 7 de 
Setembro
Descrição: Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco evitou críticas diretas a 
Bolsonaro em entrevista, mas revelou que pode se pronunciar no dia dos atos, 
caso seja necessário
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-pacheco-cancela-viagem-a-
austria-para-acompanhar-atos-no-7-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-29 01:04:06
Título: Multidão grita “Fora Bolsonaro” no show de Caetano Veloso em Paris, veja
vídeo
Descrição: Cantor e compositor baiano, em turnê pela Europa, se apresentou no 
moderno complexo Philharmonie e viu a plateia protestar contra presidente 
brasileiro em uníssono
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/fora-bolsonaro-show-caetano-paris/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-30 04:29:12
Título: Hidrelétricas da canadense Brookfield são investigadas por ameaças a 
moradores e inundação de cidade mineira
Descrição: Multinacional tem usina sem licença ambiental e se diz comprometida 
‘com práticas que têm um impacto positivo nas comunidades’The post Hidrelétricas
da canadense Brookfield são investigadas por ameaças a moradores e inundação de 
cidade mineira appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/30/hidreletricas-canadense-brookfield-
investigadas-ameacas-moradores-inundacao-de-cidade-mineira/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-30 04:45:00
Título: EUA interceptam ataque de mísseis contra aeroporto de Cabul, no 
Afeganistão
Descrição: CABUL, AFEGANISTÃO – As defesas antimísseis dos EUA interceptaram até
cinco foguetes lançados contra o aeroporto de Cabul, no Afeganistão, na 
madrugada desta segunda-feira. O governo americano se apressa para concluir a 
retirada do Afeganistão e encerrar sua guerra mais longa.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/eua-interceptam-ataque-de-misseis-contra-
aeroporto-de-cabul-no-afeganistao-25176554
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-30 05:00:08
Título: Criminosos atacam agência bancária e fazem reféns no interior de São 
Paulo
Descrição: ARAÇATUBA, SP – Uma quadrilha fortemente armada atacou, na madrugada 
desta segunda-feira, uma agência bancária em Araçatuba (SP). Segundo o site G1, 
na fuga, os criminosos fizeram pedestres e motoristas reféns na cidade, além de 
cercar bases da Polícia Militar e viaturas.A polícia usou um drone para 
monitorar a ação dos criminosos, além de fechar entradas da cidade. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/criminosos-atacam-agencia-bancaria-fazem-
refens-no-interior-de-sao-paulo-25176558
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-30 05:00:46
Título: O 5G no Brasil, agora e depois do leilão
Descrição: Usuários de celulares compatíveis com a tecnologia 5G no Brasil já 
têm notado que a conexão à internet mudou. A velocidade é maior, e o visor do 
aparelho já mostra a sigla 5G. Mas de que forma isso é possível, se o leilão 
dessas frequências ainda não foi realizado no país? O ministro das Comunicações,
Fabio Faria, diz que esse serviço não é 5G de verdade. Porém, tecnicamente, é o 
que o mercado chama de 5G DSS, uma forma de oferecer mais velocidade com o uso 
de frequências que já existem.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-5g-no-brasil-agora-depois-do-leilao-1-
25176254
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-29 13:35:26
Título: Do motoboy ao senador, CPI da Pandemia chega à reta final com novos 
personagens e focos de investigação
Descrição: Senadores ouvem motoboy de empresa que presta serviços para o 
Ministério da Saúde na terça. Governo se vê pressionado por denúncias sobre a 
compra de vacinas, enquanto comissão mantém como meta finalizar relatório em 
setembro
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-28/do-motoboy-ao-senador-novos-
personagens-e-disputa-narrativa-na-reta-final-da-cpi-da-pandemia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-29 18:36:38
Título: Morre Lee Scratch Perry, lenda e visionário do reggae
Descrição: O produtor, cantor e descobridor de Bob Marley, essencial no 
nascimento deste gênero musical, faleceu aos 85 anos de idade na Jamaica
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-08-29/morre-lee-scratch-perry-lenda-
e-visionario-do-reggae.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-30 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 30 de agosto
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (30), marcada pelo ataque de foguetes contra 
Cabul, pelo reinício do funcionamento do reator nuclear na Coreia do Norte e 
pelo furacão Ida nos Estados Unidos.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021083017953258-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-30-de-agosto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-29 12:09:58
Título: Donald Trump Jr. será principal palestrante de evento conservador no 
Brasil antes do 7 de setembro
Descrição: Filho do ex-presidente dos EUA participará como palestrante de 
destaque da conferência conservadora organizada por políticos brasileiros, 
militantes da extrema direita e liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021082917952026-donald-trump-jr-sera-
principal-palestrante-de-evento-conservador-no-brasil-antes-do-7-de-setembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-08-29 11:04:45
Título: Lula: 'Brasil não aguenta mais presidente tresloucado', Bolsonaro 
prioriza entrevistas no Nordeste
Descrição: Lula diz que Brasil \precisa de paz\ diante da gestão \tresloucada\ 
do atual presidente da República. Durante tour pelo Nordeste, ex-presidente 
impulsionou Bolsonaro a realizar entrevistas estratégicas na região para marcar 
presença.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021082917951853-lula-brasil-nao-aguenta-
mais-presidente-tresloucado-bolsonaro-prioriza-entrevistas-no-nordeste/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-29 10:02:49
Título: Equador persegue especialista em segurança digital e amigo de Assange, 
diz pesquisa
Descrição: Ola Bini é alvo de assédio judicial, avalia levantamento da Acess Now
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/29/equador-persegue-especialista-
em-seguranca-digital-e-amigo-de-assange-diz-pesquisa
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