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Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro é “genocida”, apontam líderes em enquete
Descrição: Enquete realizada pelo instituto Política Viva, que reúne 
empresários, executivos, profissionais liberais, jornalistas e ativistas pró-
democracia, revelou que todas as 120 pessoas que se manifestaram usaram palavras
negativas para expressar o que sentem a respeito do presidente Jair Bolsonaro. O
termo mais utilizado foi “genocida”. As perguntas foram aplicadas respeitando o 
anonimato dos respondentes e [ ]The post Bolsonaro é “genocida”, apontam líderes
em enquete appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-e-genocida-
apontam-lideres-em-enquete/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-30
Título: Centrais e movimentos fazem ‘esquenta’ para o grito de ‘Fora Bolsonaro’
Descrição: Mutirão nacional convoca a população para os protestos de 7 de 
setembro. ‘Será o verdadeiro grito de independência e liberdade’, diz União dos 
Movimentos de Moradia
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/08/centrais-e-movimentos-
fazem-esquenta-para-o-grito-de-fora-bolsonaro/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-08-30 17:19:34
Título: A grana contra os indígenas
Descrição: Lobby pró-agrotóxico bancou anúncios pelo Marco Temporal.The post A 
grana contra os indígenas appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/08/30/a-grana-contra-os-indigenas/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-30 15:00:00
Título: Os ecos do Orvil em 2021, o livro secreto da ditadura
Descrição: Documentos inéditos indicam que, mesmo com veto de José Sarney, os 
ideais do Orvil foram divulgados dentro das instituições militares e reverberam 
no discurso bolsonarista
Url :https://apublica.org/2021/08/os-ecos-do-orvil-em-2021-o-livro-secreto-da-
ditadura/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 14:10:48
Título: ONU usa Lei da Anistia como exemplo da “cultura de impunidade” contra 
ditaduras
Descrição: Caso brasileiro, que anistiou militares pelos crimes cometidos 
durante a Ditadura - louvada hoje por Jair Bolsonaro -, consta em um relatório 
de Fabián Salvioli, relator da ONU para a promoção da verdade, justiça e 
reparação.
Url :https://revistaforum.com.br/global/onu-usa-lei-da-anistia-como-exemplo-da-
cultura-de-impunidade-contra-ditaduras/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-30
Título: Centrais sindicais pedem união no 7 de setembro contra ‘desgoverno’ de 
Bolsonaro
Descrição: “São quase 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, 
outros 6 milhões de inativos que precisam de um emprego e mais 7 milhões 
ocupados de forma precária. Inflação alta, carestia e fuga de investimentos. 
Aumento da fome e da miséria, crescimento da violência, insegurança alimentar e 
social. Escalada autoritária e uma calamitosa gestão da pandemia do coronavírus.
Sem falar na crises ambiental, energética, entre tantas outras.” Esse retrato do
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Brasil governado por Jair Bolsonaro abre o manifesto assinado por 10 centrais 
sindicais do Brasil, divulgado nesta segunda-feira (30). 
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2021/08/centrais-sindicais-
convocam-7-setembro-brasil-nao-pode-merce-ideias-insanas/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-31 00:35:17
Título: PIB ensaia com relutância seu desembarque do Governo Bolsonaro
Descrição: Investidores estão inseguros com arroubos autoritários de presidente,
que afugenta dinheiro do país ao estimular crises institucionais e manifestações
antidemocráticas. Fiesp adia manifesto por “pacificação”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-31/pib-ensaia-com-relutancia-seu-
desembarque-do-governo-bolsonaro.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 21:06:41
Título: Agronegócio divulga manifesto contra instabilidade no país, veja a 
íntegra
Descrição: Divulgação ocorreu após o anúncio do adiamento do documento 
articulado pela Fiesp e pela Febraban sobre o momento atual do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/agronegocio-divulga-manifesto-contra-
instabilidade-no-pais-veja-a-integra/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 17:55:18
Título: Globo vaza manifesto de banqueiros e Guedes diz que Febraban ataca 
governo
Descrição: Anúncio do adiamento da divulgação do documento, feito por Paulo 
Skaf, presidente da Fiesp, provocou incômodo entre empresários e industriais, 
leia a íntegra do manifesto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/globo-vaza-manifesto-de-banqueiros-e-
guedes-diz-que-febraban-ataca-governo/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-31 05:00:25
Título: O recuo no manifesto da Fiesp e a pressão do Planalto
Descrição: A tensão entre os poderes da República, especialmente entre o 
Executivo e o Judiciário, tem reflexos cada vez maiores sobre toda a sociedade, 
com reações crescentes no setor produtivo. Nesse contexto, a Federação das 
Indústrias de São Paulo (Fiesp) havia decidido publicar um manifesto pelo 
diálogo, na tentativa de acalmar os ânimos às vésperas das manifestações 
marcadas para o próximo dia Sete de Setembro. Na segunda-feira (30), porém, o 
presidente da Fiesp, Paulo Skaf, voltou atrás: mesmo sem consultar os cerca de 
200 signatários da nota, optou por suspender sua divulgação. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-recuo-no-manifesto-da-fiesp-a-pressao-
do-planalto-25177484
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 13:23:03
Título: Edu Moreira: Banqueiros agora fazem “carta aos brasileiros” pra acalmar 
os mercados
Descrição: Atuando como bombeiro do Planalto, Lira diz que pediu que manifesto 
dos bancos pela democracia seja divulgado após 7 de Setembro, quando Bolsonaro 
pretende reunir apoiadores para o que chama de \contragolpe\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/edu-moreira-banqueiros-
agora-fazem-carta-aos-brasileiros-pra-acalmar-os-mercados/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-
Título: Com fuzil ou feijão, banqueiros querem seus 288% de juros anuais — sustenta 
Ladislau Dowbor
Descrição: O economista Ladislau Dowbor não estranha a nota recém-divulgada pela
Febraban, a entidade dos banqueiros, desautorizando criticas seu nome ao governo
ou à política econômica de Paulo Guedes. A nota original à qual os banqueiros 
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aderiram, organizada pela golpista Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), tem o objetivo de pedir que os poderes da República se respeitem.
Em tese, seria uma forma de desautorizar qualquer tentativa golpista emanada do 
7 de setembro, organizado por Jair Bolsonaro e suas milícias profissionais (PMs 
e Exército) ou paramilitares (atiradores e gado em geral).
Url : https://www.viomundo.com.br/entrevistas/com-fuzil-ou-feijao-banqueiros-
querem-seus-288-de-juros-anuais-sustenta-ladislau-dowbor.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-30 12:49:21
Título: Bolsonaro surfa em insatisfação salarial de PMs, mas não deve ter apoio 
expressivo da categoria no Sete de Setembro
Descrição: Presidente estimula apoiadores e promete participar de manifestações 
a seu favor em Brasília e São Paulo, mas representantes da categoria dizem que 
ele não colherá mais do que apoios isolados de policiais
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-29/bolsonaro-surfa-em-
insatisfacao-salarial-de-pms-mas-nao-deve-ter-apoio-expressivo-da-categoria-no-
7-de-setembro.html
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 00:47:01
Título: A farsa da ameaça golpista – Por Raphael Fagundes
Descrição: Os golpes que ocorreram na história do Brasil (e foram muitos) nunca 
foram por conta de uma crise entre os poderes. Pelo contrário, os poderes 
estavam bem unidos nos projetos que buscavam conter o progresso das forças 
produtivas
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-farsa-da-ameaca-golpista-por-raphael-
fagundes/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-08-30
Título: Bolsonaro admite que teme ser preso após deixar a Presidência: ‘Está uma
pressão muito grande’
Descrição: Em entrevista, o presidente ainda afirmou que só decidirá se será 
candidato à reeleição em março do ano que vem
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-admite-que-teme-ser-
preso-apos-deixar-a-presidencia-esta-uma-pressao-muito-grande/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 20:24:53
Título: País marca 266 mortes por covid em 24h e tem 6ª maior taxa de óbitos a 
cada 100 mil habitante
Descrição: Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o total de 
infecções reportadas no país chega a 20.752.281
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/pais-marca-266-mortes-por-covid-
em-24h-e-tem-6-maior-taxa-de-obitos-a-cada-100-mil-habitante
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 12:01:30
Título: \Um projeto que mata quase 600 mil pessoas, não dá pra dizer que ´Deus 
quis assim´\, diz padre
Descrição: Brasil de Fato RS conversou com o padre da Igreja Católica Edson 
André Cunha Thomassim sobre a atual situação do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/um-projeto-que-mata-quase-600-
mil-pessoas-nao-da-pra-dizer-deus-quis-assim-diz-padre

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 18:49:21
Título: Bolsonaro usa \fake news\ para defender restrição em demarcações de 
terras indígenas
Descrição: Presidente diz que rejeição do marco temporal criaria reserva do 
tamanho da região sul, advogada rebate: \falácia\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/bolsonaro-usa-fake-news-para-
defender-restricao-na-demarcacao-de-terras-indigenas
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Fonte: Poder360
Título: Comissão que apura invasão ao Capitólio deve pedir registro telefônico 
de Trump
Descrição: Órgão requisita que 35 empresas de comunicação preservem dados que 
possam corroborar com a apuração
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/comissao-que-apura-invasao-ao-
capitolio-deve-pedir-registro-telefonico-de-trump/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-31 08:37:32
Título: Flavio Bolsonaro tenta adiar revisão de foro privilegiado por STF, 
entenda
Descrição: Segunda Turma da Corte pode decidir nesta terça-feira se senador deve
ser julgado na primeira ou segunda instância judicial.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58389961?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 21:32:29
Título: Banco do Brasil sob a mira da privatização
Descrição: A Fundação Banco do Brasil, braço social do BB, não pode ser 
esvaziada, mas, sim, fortalecida, diz Kleytton Guimarães Morais, presidente do 
Sindicato dos Bancários de Brasília
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/banco-do-brasil-sob-a-mira-da-
privatizacao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 18:21:42
Título: Justiça reafirma: ato contra Bolsonaro no 7 de setembro é garantido por 
lei
Descrição: O governador do estado, João Doria, havia proibido a manifestação no 
mesmo dia em que bolsonaristas pretendem ir às ruas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/justica-reafirma-ato-contra-
bolsonaro-no-7-de-setembro-e-garantido-por-lei

Fonte: CUT
Data: 2021-08-30
Título: No 7 de setembro, a classe trabalhadora tem que ocupar as ruas contra Bolsonaro
Descrição: Sérgio Nobre: não há tarefa mais importante do que derrotar 
Bolsonaro, por isso, convoco todos a lutar para tirar esse genocida que 
transformou a maioria dos brasileiros em excluídos do próprio país e do mundo
Url : https://www.cut.org.br/noticias/no-7-de-setembro-a-classe-trabalhadora-
tem-que-ocupar-as-ruas-contra-bolsonaro-ed33

Fonte: PSOL
Título: Movimentos de oposição convocam atos em defesa da democracia neste 7 de 
setembro
Descrição: Em resposta à escalada de tom de Bolsonaro e seus apoiadores nas 
ameaças à democracia e às instituições democráticas, os movimentos e frentes 
populares, entidades de classe e outros tantos opositores ao governo Bolsonaro 
decidiram convocar manifestações de rua para o dia 7 de setembro em defesa da 
democracia e contra qualquer ameaça de golpismo do governo Bolsonaro.
Url : https://psol50.org.br/movimentos-de-oposicao-convocam-atos-em-defesa-da-
democracia-neste-7-de-setembro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 07:57:35
Título: Profissionais de Saúde incapacitados pela covid podem ficar sem 
indenização 
Descrição: Pneumologista cita sintomas que persistem em pacientes meses após a 
alta, Bolsonaro tenta barrar compensação financeira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/profissionais-de-saude-
incapacitados-pela-covid-podem-ficar-sem-indenizacao
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-08-31 04:30:59
Título: Coaf: empresa que deu carta-fiança à Precisa tem ‘movimentação 
financeira incompatível com o faturamento’
Descrição: BRASÍLIA — Relatório do Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) ao qual o GLOBO teve acesso mostra uma movimentação 
financeira incompatível com o faturamento declarado do FIB Bank, responsável por
emitir uma carta-fiança irregular apresentada pela Precisa Medicamentos ao 
Ministério da Saúde durante a negociação da vacina indiana Covaxin. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/coaf-empresa-que-deu-carta-fianca-
precisa-tem-movimentacao-financeira-incompativel-com-faturamento-25178030

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 20:08:11
Título: Roberto Jefferson é denunciado pela PGR ao STF por incitação ao crime 
Descrição: Preso desde o dia 13, político é alvo de inquérito que apura suposta 
organização criminosa com viés antidemocrático
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/roberto-jefferson-e-denunciado-
pela-pgr-ao-stf-por-incitacao-ao-crime

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-30 22:50:57
Título: Assalto em Araçatuba: o que têm em comum as cidades atacadas pelos 
crimes do 'Novo Cangaço'
Descrição: Analista criminal diz que apenas investigação e prisão podem inibir 
quadrilhas de praticarem crimes como o de Araçatuba.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58389173?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-30 23:42:45
Título: Roberto Jefferson desmaiou na prisão ao saber de denúncia da PGR
Descrição: O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, desmaiou ao saber 
que poderá ficar mais tempo na prisão do que imaginava. Ele sofreu um desmaio 
nesta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/roberto-jefferson-desmaiou-na-
prisao-ao-saber-de-denuncia-da-pgr/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 02:13:02
Título: 67 famílias comemoram conquista do Assentamento Carlos Marighella, no 
Paraná
Descrição: Entre despejos e reocupações, foram 22 anos de luta de famílias 
camponesas até a conquista definitiva da terra
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/67-familias-comemoram-conquista-do-
assentamento-carlos-marighella-no-parana/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 16:58:13
Título: Rua do Lavradio, na Lapa, se torna patrimônio imaterial do RJ
Descrição: Via aberta no século XVIII teve moradores ilustres e concentra bares,
restaurantes e a tradicional feira de antiguidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/rua-do-lavradio-na-lapa-se-
torna-patrimonio-imaterial-do-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 16:05:00
Título: Ninho do Urubu: Defensoria e MP-RJ vão ao STJ por pensão para familiares
de vítimas
Descrição: Tragédia em centro de treinamento do Flamengo, em fevereiro de 2019, 
deixou dez mortos e três feridos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/ninho-do-urubu-defensoria-e-mp-
rj-vao-ao-stj-por-pensao-para-familiares-de-vitimas
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 15:56:59
Título: Artigo | Se Kalil não se vincular à frente democrática contra Bolsonaro 
perderá para Zema em MG
Descrição: Kalil precisa demarcar com governador na defesa da democracia para 
ganhar eleições ao governo de Minas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/artigo-se-kalil-nao-se-vincular-
a-frente-democratica-contra-bolsonaro-perdera-para-zema-em-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 15:30:55
Título: Artigo | Financeirização da mineração: intensificação da exploração do 
trabalho e natureza
Descrição: Expansão da mineração passa pela precarização do trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/artigo-financeirizacao-da-
mineracao-intensificacao-da-exploracao-do-trabalho-e-natureza

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 13:05:05
Título: Ao culpar atleta vítima de racismo, Brusque FC repete postura comum no 
futebol, relembre
Descrição: Matéria reúne 5 casos semelhantes envolvendo clubes ou atletas 
brasileiros, Brusque já esteve do lado oposto da polêmica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/ao-culpar-atleta-vitima-de-
racismo-brusque-fc-repete-postura-comum-no-futebol-relembre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 13:39:04
Título: Comissão de Direitos Humanos da Constituinte do Chile aprova texto de 
reforma policial 
Descrição: Carabineiros são alvos de processos por violações de direitos humanos
durante protestos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/comissao-de-direitos-humanos-da-
constituinte-do-chile-aprova-texto-de-reforma-policial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 13:14:33
Título: Incêndios atingem por 21 dias comunidades tradicionais de fundo de pasto
no norte da Bahia
Descrição: Fórum de Entidades Populares cobra investigação sobre as causas das 
chamas, que consumiram 2.000 hectares de vegetação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/incendios-atingem-por-21-dias-
comunidades-tradicionais-de-fundo-de-pasto-no-norte-da-bahia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 11:13:32
Título: Bombardeio de drone dos EUA matou 10 civis no Afeganistão, diz jornal
Descrição: Jornal Washington Post afirma que crianças pequenas e diversos 
membros da mesma família foram mortos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/bombardeio-de-drone-dos-eua-
mata-10-civis-no-afeganistao-diz-jornal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 10:58:04
Título: Diretor de \Prédio da Caixa\ recebe notificação para mudar nome do filme
que retrata despejo
Descrição: Documentário conta história de famílias despejadas em 2019 de 
edifício em Niterói (RJ) conhecido como \Prédio da Caixa\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/diretor-de-predio-da-caixa-
recebe-notificacao-para-mudar-nome-do-filme-que-retrata-despejo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 10:40:59
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Título: Pernambucanos terminam mês de agosto ainda mais endividados, revela 
pesquisa
Descrição: 80% das famílias no estado afirmam ter dívidas, aumento de preços na 
cesta básica e energia impedem pagamento das contas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/pernambucanos-terminam-mes-de-
agosto-ainda-mais-endividados-revela-pesquisa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-30 09:11:40
Título: Pesquisa inédita vai mapear perfil sócio-demográfico de lésbicas no 
Brasil
Descrição: Iniciativa, batizada de Lesbocenso, teve suas primeira edição no 
Distrito Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/30/pesquisa-inedita-vai-mapear-
perfil-socio-demografico-de-lesbicas-no-brasil
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-31 00:11:54
Título: Motoboy não é obrigado comparecer à CPI da Pandemia, decide Nunes 
Marques
Descrição: O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
desobrigou nesta o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva de comparecer à CPI da 
Pandemia para depor 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/motoboy-nao-e-obrigado-comparecer-
a-cpi-da-pandemia-decide-nunes-marques/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-30 13:27:05
Título: ‘A corrosão da democracia começou com o golpe de 2016’, diz Dilma 
Rousseff
Descrição: Cinco anos depois de ser afastada da Presidência da República por um 
impeachment sem crime de responsabilidade, a ex-presidenta Dilma Rousseff tem 
uma visão clara 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/a-corrosao-da-democracia-comecou-
com-o-golpe-de-2016-diz-dilma-rousseff/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 09:01:57
Título: Após denúncia da PGR, Moraes retira sigilo sobre prisão de Roberto 
Jefferson
Descrição: Nesta segunda-feira, Roberto Jefferson teve um “mal súbito” e 
precisou ser internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da penitenciária 
de Bangu, onde está preso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-denuncia-da-pgr-moraes-retira-
sigilo-sobre-prisao-de-roberto-jefferson/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 00:08:42
Título: Flávio Bolsonaro pede adiamento do julgamento no caso das rachadinhas
Descrição: Defesa do filho do presidente deseja que a ação sobre foro especial 
do senador não seja apreciada nesta terça-feira (31), data marcada pelo ministro
Nunes Marques
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/flavio-bolsonaro-pede-adiamento-do-
julgamento-no-caso-das-rachadinhas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 00:01:17
Título: “Cadê o Zé Gotinha?”: Governo Bolsonaro vai criar novo mascote pra Saúde
Descrição: Estreia do novo personagem acontecerá na terça-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ze-gotinha-governo-bolsonaro-novo-
mascote-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 23:44:27
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Título: Iniciativa do MST doa bicicletas para professores da Zâmbia poderem 
alfabetizar
Descrição: Brigada internacionalista Samora Machel, que atua no país africano, 
mantém campanha que leva letramento a vilas distantes. Educadores precisam dos 
veículos para percorrem grandes distâncias em meio à savana
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mst-doa-bicicletas-professores-zambia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 23:33:22
Título: MDB deve lançar pré-candidatura de Simone Tebet à presidência após a CPI
Descrição: Senadora pode ser mais um dos nomes a tentar se cravar como a \
terceira via\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mdb-deve-lancar-pre-candidatura-de-
simone-tebet-a-presidencia-apos-a-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 23:19:30
Título: Doria não vai recorrer da decisão que permite ato “Fora Bolsonaro”
Descrição: A Polícia Militar terá de providenciar a proteção dos dois grupos, 
segundo informações da Secretaria de Segurança Pública
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/doria-nao-vai-recorrer-da-decisao-
que-permite-ato-fora-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 22:53:01
Título: Ele Não?: Ministro de Bolsonaro toca Roger Waters na sanfona na RedeTV
Descrição: GIlson Machado, desta vez mais \rebelde\, trocou a Ave Maria por um 
hit do Pink Floyd e deixou os colegas de gravação constrangidos, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ele-nao-ministro-bolsonaro-roger-
waters-na-sanfona/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 22:39:04
Título: Apeoesp critica Doria por falta de dados sobre Covid nas escolas: 
“Irresponsável”
Descrição: Gestão paulista, que obrigou os professores a voltarem 
presencialmente às aulas mesmo sem a vacinação completa, tem divulgado apenas \
casos prováveis\ da doença na rede estadual de ensino
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apeoesp-critica-doria-por-falta-de-
dados-sobre-covid-nas-escolas-irresponsavel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 22:23:26
Título: Não podemos dar mole pra Kojak – por Cid Benjamin
Descrição: O ideal seria que as manifestações da esquerda previstas para o Sete 
de Setembro fossem adiadas, transferidas para outro dia. Se isso não for 
possível, devem ser cercadas de cuidados para que não sirvam de estopim para 
provocações
Url :https://revistaforum.com.br/rede/nao-podemos-dar-mole-pra-kojak-por-cid-
benjamin/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 21:30:33
Título: “Biden tem obsessão por questões ambientais”, diz Bolsonaro
Descrição: Presidente brasileiro falou que governo dos EUA “é de esquerda” e 
isso “atrapalha um pouquinho” na hora de dar continuidade às tratativas 
bilaterais. De acordo com ele, “Brasil é o país que mais preservar o meio 
ambiente”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/biden-obsessao-ambientais-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 21:08:15
Título: Vereador vai à polícia contra bolsonarista que ameaçou sequestrar e 
enforcar Lula
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Descrição: Leonel Radde (PT-RS) registrou boletim de ocorrência contra Ricardo 
Chevarria que, segundo ele, seria servidor da Justiça gaúcha
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vereador-policia-bolsonarista-enforcar-
lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 20:49:15
Título: Clube Militar vai acionar Justiça contra comprovante de vacinação
Descrição: Retiro de fardados ainda voltou a convocar para ato do 7 de Setembro 
em Copacabana
Url :https://revistaforum.com.br/politica/clube-militar-justica-contra-
comprovante-de-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 18:43:29
Título: Craque Neto detona Brusque após clube passar pano para caso de racismo
Descrição: O Brusque minimizou denúncia contra dirigente dizendo que o jogador 
Celsinho, do Londrina, “é conhecido por se envolver neste tipo de episódio”
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/craque-neto-detona-brusque-
apos-clube-passar-pano-para-caso-de-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 17:11:13
Título: Senador Alessandro Vieira lança pré-candidatura à presidência
Descrição: Outro nome que começa a circular é o da senadora Simone Tebet, que 
pode vir a ser lançada como candidata pelo MDB
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/alessandro-vireira-tebet-candidatura-
presidencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 15:51:55
Título: Santos Cruz afirma que Bolsonaro comete “crime comum” ao incentivar a 
população se armar
Descrição: Para o general da reserva, as recentes declarações do presidente 
podem estimular violência nos atos marcados para o 7 de setembro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/santos-cruz-bolsonaro-fuzil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 15:09:30
Título: Funcionários da RedeTV! decidem entrar em greve
Descrição: Há quatro anos os trabalhadores não têm qualquer reajuste ou abono, 
emissora pertence ao bolsonarista Marcelo de Carvalho
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/funcionarios-da-rede-tv-greve/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-30 13:14:12
Título: Viúva de Adriano da Nobrega é impedida de citar Bolsonaro em delação
Descrição: Eduardo Giraldes, atual marido de Júlia Mello Lotufo, proibiu a 
esposa de citar o nome de Bolsonaro em sua delação ao MP
Url :https://revistaforum.com.br/politica/viuva-de-adriano-da-nobrega-e-
impedida-de-citar-bolsonaro-em-delacao/
 
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: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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