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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 22:38:37
Título: 7 de setembro: contra golpismo, atos “Fora Bolsonaro” se multiplicam no 
Brasil e exterior
Descrição: 80 cidades já confirmaram manifestações contra o presidente no 
feriado da Independência e adesão segue aumentando, confira a lista
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/7-de-setembro-contra-golpismo-atos-
fora-bolsonaro-se-multiplicam-no-brasil-e-exterior/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 23:23:19
Título: Justiça quebra sigilos bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro
Descrição: Acesso aos dados do filho do presidente, obtido após pedido do 
Ministério Público do RJ, é para investigar a participação dele em esquema de 
rachadinhas na Câmara de Vereadores da capital fluminense
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-sigilos-carlos-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 19:42:07
Título: Conta de luz tem taxa extra de R$ 14,20 e bandeira tarifária 50% mais 
cara a partir de setembro
Descrição: Nova alíquota surge em meio à crise hídrica e deve provocar aumento 
médio de 6,78% na cobrança de energia do brasileiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/conta-de-luz-tem-taxa-extra-de-
r-14-20-e-bandeira-tarifaria-50-mais-cara-a-partir-de-setembro

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-08-31
Título: Desemprego atinge 14,4 milhões. Trabalho precário cresce. Renda cai
Descrição: Pesquisa do IBGE mostra que menos de metade dos brasileiros com idade
para trabalhar tem ocupação. Mão de obra subutilizada é recorde. Renda caiu
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2021/08/pnad-continua-ibge-
desemprego-atinge-144-milhoes-trabalho-precario-cresce-renda-cai/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-01 08:57:23
Título: Por que consumo não deslancha apesar de vacinação e reabertura
Descrição: Desemprego e inflação em alta estão entre razões apontadas para queda
acentuada em consumo fora do lar - de itens como refeições, água mineral e 
sanduíches - no 2º trimestre deste ano, segundo levantamento de consultoria, 
consumo dentro de casa (alimentos e produtos para limpeza e higiene), por outro 
lado, aumentou.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58404676?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Montedo
Data: 2021-08-31
Título: Exército e PM do Distrito Federal veem movimento pró-Bolsonaro esfriando
Descrição: Por Vicente Nunes. Levantamentos feitos em tempo real pelos sistemas 
de inteligência do Exército e da Polícia Militar do Distrito Federal mostram que
a adesão às manifestações de Sete de Setembro em favor do presidente Jair 
Bolsonaro está diminuindo. “O fogo está baixando. A força do movimento está mais
na retórica do que na prática”, diz um fardado de alta patente.
Segundo ele, as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido
de conter os arroubos autoritários e a disseminação de fake news, ajudaram a 
frear os movimentos anti-democráticos. Aqueles que têm juízo “baixaram a bola”. 
A sensação, acrescenta o militar, é de que “havia muito fogo de palha”.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/08/31/exercito-e-pm-do-distrito-federal-
veem-movimento-pro-bolsonaro-esfriando/
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Fonte: CUT
Data: 2021-08-31
Título: 7 de setembro é dia de ocupar as ruas contra desvarios de Bolsonaro e por direitos
Descrição: Contra o autoritarismo e os desvarios golpistas de Bolsonaro, 
presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, reforça convocação para atos de 7 de 
setembro em todo o Brasil.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/7-de-setembro-e-dia-de-ocupar-as-ruas-
contra-desvarios-de-bolsonaro-e-por-direit-3314

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 09:19:31
Título: Os segredos de Carlos Bolsonaro + a falácia sobre a alta nas contas de 
Luz
Descrição: A investigação do MP e a quebra de sigilo nas contas do vereador 
Carlos Bolsonaro desnuda ainda mais o grande esquema de corrupção que operou 
durante décadas e deixou o clã presidencial milionário. Minimizado sob a alcunha
de rachadinhas, o esquema de corrupção revela toda a estratégia miliciana de 
desvio de dinheiro público da família [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/os-segredos-de-carlos-bolsonaro-a-
falacia-sobre-a-alta-nas-contas-de-luz/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-31 14:32:24
Título: Coronel da reserva envolvido em negociações paralelas de vacina ganha 
cargo no Exército
Descrição: Marcelo Bento Pires, acusado de pressionar por vacina da Covaxin e 
investigado na CPI, convidou grupo religioso para o Ministério da Saúde e agora 
tem vínculo nas Forças Armadas
Url :https://apublica.org/2021/08/envolvido-em-negociacoes-paralelas-de-vacina-
ganha-cargo-no-exercito/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 22:47:28
Título: 77% dos assassinados no Brasil entre 2009 e 2019 eram negros
Descrição: Estatística divulgada nesta terça-feira (31) pelo Atlas da Violência,
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que chance de um negro ser morto
é 2,6 maior do que entre não negros
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/77-dos-assassinados-eram-negros/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 00:01:32
Título: Hildegard Angel é internada com Covid-19 no RJ
Descrição: \Não sei o dia de amanhã. Não quero deixar nada por dizer. Vocês não 
merecem. O Brasil não merece\, escreveu a jornalista nas redes sociais ao 
compartilhar seu diagnóstico
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/hildegard-angel-e-internada-com-covid-
19-no-rj/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-08-31
Título: Senadora diz que motoboy Ivanildo é o Eriberto de Jair Bolsonaro: sacou em 
dinheiro de empresa que tem contrato com o governo e pagou despesas pessoais de homem-forte
do Ministério da Saúde
Descrição: A senadora Simone Tebet (MDB-MS) sugeriu hoje que o motoboy Ivanildo 
Gonçalves, que trabalha para a empresa VTC Log, será para o governo Jair 
Bolsonaro o que foi o motorista Eriberto França para o impichado ex-presidente 
Fernando Collor.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/senadora-diz-que-motoboy-ivanildo-e-
o-eriberto-de-jair-bolsonaro-sacou-em-dinheiro-de-empresa-que-tem-contrato-com-
o-governo-e-pagou-despesas-pessoais-de-homem-forte-do-ministerio-da-saude.html

Fonte: Revista Fórum

https://www.cut.org.br/noticias/7-de-setembro-e-dia-de-ocupar-as-ruas-contra-desvarios-de-bolsonaro-e-por-direit-3314
https://www.cut.org.br/noticias/7-de-setembro-e-dia-de-ocupar-as-ruas-contra-desvarios-de-bolsonaro-e-por-direit-3314
https://www.viomundo.com.br/politica/senadora-diz-que-motoboy-ivanildo-e-o-eriberto-de-jair-bolsonaro-sacou-em-dinheiro-de-empresa-que-tem-contrato-com-o-governo-e-pagou-despesas-pessoais-de-homem-forte-do-ministerio-da-saude.html
https://www.viomundo.com.br/politica/senadora-diz-que-motoboy-ivanildo-e-o-eriberto-de-jair-bolsonaro-sacou-em-dinheiro-de-empresa-que-tem-contrato-com-o-governo-e-pagou-despesas-pessoais-de-homem-forte-do-ministerio-da-saude.html
https://www.viomundo.com.br/politica/senadora-diz-que-motoboy-ivanildo-e-o-eriberto-de-jair-bolsonaro-sacou-em-dinheiro-de-empresa-que-tem-contrato-com-o-governo-e-pagou-despesas-pessoais-de-homem-forte-do-ministerio-da-saude.html
https://revistaforum.com.br/brasil/77-dos-assassinados-eram-negros/
https://apublica.org/2021/08/envolvido-em-negociacoes-paralelas-de-vacina-ganha-cargo-no-exercito/
https://apublica.org/2021/08/envolvido-em-negociacoes-paralelas-de-vacina-ganha-cargo-no-exercito/
https://revistaforum.com.br/brasil/hildegard-angel-e-internada-com-covid-19-no-rj/
https://revistaforum.com.br/brasil/hildegard-angel-e-internada-com-covid-19-no-rj/
https://revistaforum.com.br/videos/os-segredos-de-carlos-bolsonaro-a-falacia-sobre-a-alta-nas-contas-de-luz/
https://revistaforum.com.br/videos/os-segredos-de-carlos-bolsonaro-a-falacia-sobre-a-alta-nas-contas-de-luz/


Data: 2021-08-31 18:30:53
Título: Movimentação financeira de Ricardo Barros é “incompatível com o 
patrimônio”
Descrição: Segundo o Coaf, entre 1 e 31 de março de 2021, as transferências do 
líder do governo Bolsonaro na Câmara atingiram R$ 418 mil, o que representou 94%
do que o deputado afirmou ter como patrimônio líquido declarado: R$ 446 mil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/movimentacao-financeira-de-ricardo-
barros-e-incompativel-com-o-patrimonio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 16:38:08
Título: Com fuzil e sem feijão: Exército diz ter alimentos para dois dias por 
causa da inflação
Descrição: Em conversa com os apoiadores, o presidente Bolsonaro chegou afirmar 
que só \idiotas\ compram comida no lugar de armas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/exercito-comida-fuzil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 15:00:16
Título: Grupo de Boulos vence eleições no PSOL, tendência é seguir com Lula
Descrição: Corrente, que teve aproximadamente 60% dos votos, defende a 
possibilidade de formar uma frente ampla contra Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/grupo-de-boulos-vence-eleicoes-no-
psol-tendencia-e-seguir-com-lula/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-08-31 17:00:00
Título: Quem é o homem que conecta a extrema-direita alemã com evangélicos 
brasileiros
Descrição: Parlamentar da AfD Waldemar Herdt fala sobre aliança entre 
ultraconservadores dos dois países
Url :https://apublica.org/2021/08/quem-e-o-homem-que-conecta-a-extrema-direita-
alema-com-evangelicos-brasileiros/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 11:44:39
Título: Igreja Universal recebeu R$ 72,3 milhões de Glaidson, ‘faraó’ das 
criptomoedas
Descrição: Empresário foi preso na semana passada acusado em um esquema de 
pirâmide financeira com criptomoedas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/igreja-universal-recebeu-r-723-milhoes-
de-glaidson-farao-das-criptomoedas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-31 17:06:08
Título: Renan vê “roubalheira” e anuncia relatório da CPI no final de setembro
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL), em entrevista coletiva, disse 
neste terça-feira (31/08) que a CPI vê roubalheira e anuncia relatório final da 
comissão de investigação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/renan-ve-roubalheira-e-anuncia-
relatorio-da-cpi-no-final-de-setembro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 13:47:56
Título: Atlas da Violência 2021: assassinatos de indígenas aumentam 22% em dez 
anos 
Descrição: Estudo, lançado nesta terça (31), mostra que taxa geral de homicídios
no Brasil recuou 20% no mesmo período
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/atlas-da-violencia-2021-
assassinatos-de-indigenas-aumentam-22-em-dez-anos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 08:10:17
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Título: Governo Bolsonaro designou assassino do índio Galdino para cargo de 
confiança na PRF
Descrição: Servidor alocado em posto comissionado com salário-extra por 11 meses
é um dos condenados por morte do cacique pataxó
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/governo-bolsonaro-designou-
assassino-do-indio-galdino-para-cargo-de-confianca-na-prf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 18:57:06
Título: Roberto Jefferson tem pedido de prisão domiciliar negado por Moraes e 
segue na cadeia
Descrição: Presidente do PTB teve prisão preventiva decretada no último dia 13 
por, entre outros motivos, pregar invasão do STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/roberto-jefferson-tem-pedido-de-
prisao-domiciliar-negado-por-moraes-e-segue-na-cadeia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 16:35:49
Título: Reajustes salariais abaixo da inflação triplicam em 2021 
Descrição: Cerca de 25% dos reajustes da data-base de julho ficaram acima da 
variação da inflação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/reajustes-salariais-abaixo-da-
inflacao-triplicam-em-2021
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-31 20:05:20
Título: Bolsonaro propõe salário mínimo de R$ 1.169 enquanto DIEESE diz que 
valor deveria ser R$ 5.500
Descrição: Diabólico, o governo do presidente Jair Bolsonaro prevê elevar o 
salário mínimo para R$ 1.169 no próximo ano. O projeto da lei orçamentária de 
2022, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/bolsonaro-propoe-salario-minimo-de-
r-1-169-enquanto-dieese-diz-que-valor-deveria-ser-r-5-500/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 15:34:01
Título: Ribeirinhos do Pará sofrem diariamente com a dúvida: vai ou não ter 
comida?
Descrição: 67% das pessoas que vivem na região Norte não sabem se vão ter comida
para se alimentar, quase 30% passaram fome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/ribeirinhos-do-para-sofrem-
diariamente-com-a-duvida-vai-ou-nao-ter-comida

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 13:09:44
Título: Em oposição a ato bolsonarista, evangélicos progressistas fazem culto 
contra opressão e morte
Descrição: Encontro ao ar livre está marcado para o domingo (5), às 10h, na rua 
Mata Machado, zona Norte do Rio de Janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/em-oposicao-a-ato-bolsonarista-
evangelicos-nao-alinhados-fazem-culto-contra-opressao-e-morte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 15:20:09
Título: MPF processa a União por danos causados pela Lava Jato e cita 
interferência nas eleições 2018
Descrição: Ação tramita na Justiça Federal em Mossoró (RN), aponta parcialidade 
de Moro e também conecta operação ao golpe de 2016
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/mpf-processa-a-uniao-por-danos-
causados-pela-lava-jato-e-cita-interferencia-nas-eleicoes-2018
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 14:57:25
Título: Apartamento da ex-presidenta Dilma Rousseff é invadido no Rio de Janeiro
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Descrição: Informação foi divulgada nesta terça, mesmo dia em que o golpe que 
tirou Dilma da presidência foi confirmado há 5 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/apartamento-da-ex-presidenta-
dilma-rousseff-e-invadido-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 14:55:58
Título: Autorização para quebra de patentes de vacinas contra a covid-19 depende
de Bolsonaro
Descrição: Prazo para a sanção termina nesta quinta (2), processo facilita a 
produção nacional de vacinas e importação de insumos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/autorizacao-para-quebra-de-
patentes-de-vacinas-contra-a-covid-19-depende-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 17:36:54
Título: Feira da Reforma Agrária do Rio de Janeiro chega à 13ª edição com oferta
online de alimentos 
Descrição: Evento acontece entre os dias 8 e 11 de setembro, e pedidos de cestas
poderão ser feitos pelo Armazém do Campo RJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/feira-da-reforma-agraria-do-rio-
de-janeiro-chega-a-13-edicao-com-oferta-online-de-alimentos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 14:09:55
Título: “O que ele diz é puro 'Estado suicidário'”: psicanalista explica conduta
de Sérgio Camargo 
Descrição: Para especialista, aliado de Bolsonaro “ataca a própria construção 
que o permitiu chegar onde está”, sem nem perceber
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/o-que-ele-diz-e-puro-estado-
suicidario-psicanalista-explica-conduta-de-sergio-camargo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 14:00:15
Título: Sem vacinação, chegada da delta nas salas de aula traz grandes riscos, 
alertam pesquisadores
Descrição: Em Pernambuco, a variante delta corresponde a 5,5% dos novos casos, 
crianças até 12 anos não têm previsão de vacina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/sem-vacinacao-chegada-da-delta-
nas-salas-de-aula-traz-grandes-riscos-alertam-pesquisadores

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 09:41:30
Título: Artigo | Você já conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira?
Descrição: Um dos pontos abordados pelo guia é a recomendação de consumir comida
de verdade, isto é, alimentos in natura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/artigo-voce-ja-conhece-o-guia-
alimentar-para-a-populacao-brasileira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 08:54:16
Título: Gari é atropelado por jovem bêbado e morre, e Justiça condena empregador
a indenização, entenda
Descrição: Empresa lamentou a morte mas rechaçou qualquer responsabilidade pelo 
acidente, e lutou por 5 anos para não pagar família
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/gari-e-atropelado-por-jovem-
bebado-e-morre-e-justica-condena-empregador-a-indenizacao-entenda
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-08-31 17:59:44
Título: Alexandre de Moraes nega prisão domiciliar para Roberto Jefferson, que 
continua preso em Bangu 8
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Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
nesta terça-feira (31/08), negou prisão domiciliar ao presidente nacional do PT,
Roberto Jefferson, preso há 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/08/alexandre-de-moraes-nega-prisao-
domiciliar-para-roberto-jefferson-que-continua-preso-em-bangu-8/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 09:04:14
Título: Mãe de Renan, Ana Cristina Valle comandou um dos núcleos de corrupção no
gabinete de Carlos Bolsonaro, diz MP
Descrição: Ana Cristina Valle foi chefe de gabinete de Carlos entre 2001 e abril
de 2008, quando se separou de Jair Bolsonaro. Ao menos sete parentes dela teriam
participado do esquema de rachadinha
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/mae-de-renan-ana-cristina-
valle-comandou-um-dos-nucleos-de-corrupcao-no-gabinete-de-carlos-bolsonaro-diz-
mp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 01:44:02
Título: Trabalhadores rurais são alvo de ação violenta de fazendeiro em MG
Descrição: O Programa de Proteção de Defensores dos Direitos Humanos de Minas 
Gerais (PPDDH-MG) foi acionado para intermediar o conflito, uma vez que o nível 
de tensão entre o proprietário da fazenda e moradores de acampamento aumentou
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/trabalhadores-rurais-sao-alvo-de-
acao-violenta-de-fazendeiro-em-mg/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 01:06:33
Título: Bolsonarista recebe homem que tentou matar Maria da Penha: “Versão 
intrigante”
Descrição: Jessé Lopes (PSL-SC) se encontrou com aquele que, entre inúmeras 
agressões, atirou na ex-mulher pelas costas enquanto ela dormia, a deixando 
paraplégica
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/bolsonarista-recebe-homem-que-tentou-
matar-maria-da-penha-versao-intrigante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 00:43:55
Título: Congresso do PSOL cinco anos depois do golpe institucional do Senado – 
Por Valerio Arcary
Descrição: A ofensiva reacionária que resultou no golpe institucional de um 
governo moderadíssimo, que até iniciou o ajuste fiscal com Joaquim Levy para 
tranquilizar o “mercado” e tentar contornar o impeachment, radicalizou os 
ataques com Michel Temer, e deu um salto com a eleição de um neofascista
Url :https://revistaforum.com.br/rede/congresso-do-psol-cinco-anos-golpe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 00:42:38
Título: A obsessão contra o PT abriu a caixa de Pandora – Por Aloizio Mercadante
Descrição: Ao contrário do que ocorre, por exemplo, na Europa, aqui a direita e 
a centro-direita tradicionais insuflaram um fascismo ascendente e apostaram tudo
na ruptura democrática
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-obsessao-contra-o-pt-abriu-a-caixa-
de-pandora-por-aloizio-mercadante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 00:25:42
Título: Assistência à saúde para 1,5 milhão de vidas nas mãos do Senado – Por 
Sergio Takemoto
Descrição: Composta por 20 artigos, a Resolução 23 vem sendo questionada desde 
julho de 2017. O teor da normativa demonstra total desconsideração pelo direito 
social e trabalhista.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/assistencia-a-saude-para-15-milhao-de-
vidas-nas-maos-do-senado/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 00:24:25
Título: Tudo normal: Ministro da Energia de Bolsonaro trata escassez como 
“fenômeno natural”
Descrição: \O empenho de todos nesse processo é fundamental para que possamos 
atravessar, com segurança, o grave momento energético que nos afeta\, disse o 
ministro Bento Albuquerque
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tudo-normal-ministro-energia-
bolsonaro-escassez-natural/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 23:17:01
Título: 5 dias após anunciar Covid, Erasmo Carlos é internado no RJ
Descrição: Cantor estava desde a semana passada se tratando em casa, equipe pede
\vibrações positivas\
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/5-dias-apos-anunciar-covid-erasmo-
carlos-e-internado-no-rj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 22:18:48
Título: Dilma sobre os cinco anos do golpe: “Minha destituição foi só o começo”
Descrição: “Eles queriam desconstruir a possibilidade de uma nova vitória do PT 
nas próximas eleições. Queriam impedir a quinta vitória. Por isso, prenderam 
Lula, porque ele representa a impossibilidade do golpe se reproduzir”, disse
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dilma-sobre-os-cinco-anos-do-golpe-
minha-destituicao-foi-so-o-comeco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 21:58:16
Título: Lula destaca papel da mídia tradicional no golpe: “Grande fábrica de 
fake news”
Descrição: “Não tem ninguém aqui da Globo, SBT, Record, mas foram convidados. 
Essa gente fica nervosíssima quando se fala em democratização da imprensa, 
regulamentação da imprensa, como se fosse anormal querer democratizar”, disse o 
ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-destaca-papel-da-midia-
tradicional-no-golpe-grande-fabrica-de-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 21:53:52
Título: E tome aumento! Conta de luz ficará 50% mais cara
Descrição: Governo criou nova bandeira tarifária de R$ 14,20 para cada 100 kWh, 
que custava R$ 9,49. Bolso do trabalhador é massacrado pela inflação galopante 
da gestão de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/aumento-conta-de-luz-amanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 21:02:55
Título: Tentativa de golpe: Lewandowski já teria medida para punir Bolsonaro
Descrição: Ministros do STF afirmam que colega elaborou caminho jurídico, em seu
artigo de sábado (28), para enquadrar presidente em caso de tentativa de ruptura
institucional: “crime inafiançável e imprescritível”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tentativa-golpe-lewandowski-punir-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 20:53:35
Título: Bolsonaro ‘mata’ trabalho para passear de moto e inaugurar obra do PT em
Uberlândia
Descrição: Presidente, mais uma vez, resolveu fazer campanha política durante 
horário do expediente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-mata-trabalho-para-passear-
de-moto-e-inaugurar-obra-do-pt-em-uberlandia/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 20:08:25
Título: 50 mil mulheres assassinadas em uma década: mortes dentro de casa 
aumentaram
Descrição: Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam número 
estarrecedor de feminicídios e apontam para aumento dos casos de violência 
doméstica de 2009 a 2019, mesmo com queda geral no índice
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/50-mil-mulheres-assassinadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 19:59:49
Título: Dono da RedeTV ataca direito à greve: “Lamentável herança de Getúlio 
Vargas”
Descrição: Marcelo de Carvalho acha que os funcionários de sua emissora não 
podem protestar por estarem há 4 anos sem qualquer reajuste ou abono
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/dono-da-redetv-ataca-direito-a-greve-
lamentavel-heranca-de-getulio-vargas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 19:07:54
Título: Show de Caetano Veloso em Bruxelas tem novo coro de “Fora Bolsonaro”, 
veja vídeo
Descrição: O protesto contra o presidente brasileiro já tinha sido registrado no
show do cantor em Paris no último sábado
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/show-de-caetano-veloso-em-bruxelas-tem-
novo-coro-de-fora-bolsonaro-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 19:01:39
Título: Presidente da Caixa ameaçou bancos para evitar manifesto, diz colunista
Descrição: Pedro Guimarães é figura frequente nas lives do presidente Jair 
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-caixa-ameacou-bancos-
para-evitar-manifesto/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 18:23:19
Título: O golpe 16 e o fim das políticas LGBT no Brasil
Descrição: O “impeachment” contra a presidenta Dilma afundou o Brasil, colocou 
Bolsonaro no poder e encerrou um ciclo inédito de políticas voltadas às 
diferenças sexuais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-dilma-lgbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 17:40:27
Título: Fiadora da Covaxin pagou mais a apresentador do SBT do que a CEO da 
empresa
Descrição: As informações já estão em poder da CPI do Genocídio e senadores 
suspeitam que a FIB Bank seja uma firma fantasma
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/fiadora-da-covaxin-pagou-mais-a-
apresentador-do-sbt-do-que-a-ceo-da-empresa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 17:11:36
Título: Pedro Serrano: é “muito bem vinda” ação que procuradores movem contra 
Lava Jato
Descrição: O jurista considera a ação “adequada, correta, porque o que houve no 
Brasil foi a produção de processos de exceção e isso é muito grave numa 
democracia”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pedro-serrano-e-muito-bem-vinda-acao-
que-procuradores-movem-contra-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-08-31 17:05:55
Título: Fórum Onze e Meia #588 – Brasil afunda com Bolsonaro 5 anos após o golpe
contra Dilma
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta o que aconteceu com o país 
após o golpe contra a presidenta eleita Dilma Rousseff. Desemprego e inflação 
recordes, a fome e a miséria voltaram e Bolsonaro faz ameaças à democracia 
cotidianamente. E ainda: Planalto fez reuniões com organizadores dos atos de 7 
de Setembro e manifesto [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
588-brasil-afunda-com-bolsonaro-5-anos-apos-o-golpe-contra-dilma/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 16:50:00
Título: CPI: Imagem mostra motoboy pagando boletos de ex-diretor do Ministério 
da Saúde
Descrição: Após a exibição das imagens, senadores defenderam que a CPI garanta a
proteção do motoboy Ivanildo Gonçalves. Renan Calheiros acusou Ricardo Barros, 
que rebateu pelo Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-imagem-mostra-motoboy-pagando-
boletos-de-ex-diretor-do-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 15:37:48
Título: O que é o Marco Temporal? A tese furada dos ruralistas para se apoderar 
das terras indígenas
Descrição: Caso seja instituído, o Marco modifica o processo de demarcação das 
terras indígenas e beneficia os ruralistas, o garimpo e os grileiros
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/marco-temporal-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 14:01:35
Título: Advogado de motoboy da VTCLog já atuou na defesa de Queiroz e Adriano da
Nóbrega
Descrição: A VTCLog foi selecionada pelo Ministério da Saúde para prestar 
serviços de transporte e armazenamento de medicamentos, a CPI levantou uma série
de suspeitas de fraudes e ilegalidades ligada ao nome da empresa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/advogado-milicia-bolsonaro-nobrega/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-31 12:36:17
Título: Ana Estela Haddad: onde estão os que em 2018 consideraram “uma escolha 
difícil”?
Descrição: Professora da USP adverte para “o insólito 7 de setembro que se 
aproxima” e convoca golpistas e arrependidos para autocrítica
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ana-estela-haddad-onde-estao-os-
que-em-2018-consideraram-uma-escolha-dificil/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-01 05:00:44
Título: Martín Fernandez: quem controla o dinheiro quer o futebol inteiro só 
para eles
Descrição: A CBF fará bem se pressionar a Fifa para punir os clubes ingleses que
não liberaram os jogadores convocados para as próximas rodadas das Eliminatórias
Sul-Americanas. A Associação de Futebol do Chile já fez esse movimento. E a Fifa
fará melhor ainda se aplicar o que diz seu regulamento e proibir os clubes em 
questão de usar estes atletas por um período de cinco dias após o fim da janela 
internacional.
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/futebol/martin-fernandez-quem-controla-
dinheiro-quer-futebol-inteiro-so-para-eles-25179616
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-01 08:59:09
Título: A decisão sobre quilombolas de 2018 que pode definir futuro de indígenas
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Descrição: STF decidiu em 2018 que conceito não se aplicava à criação de 
territórios quilombolas, nesta quarta, corte retoma julgamento sobre aplicação 
da tese à demarcação de terras indígenas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58403759?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-08-31 18:42:36
Título: Covid-19: como pode ser o futuro de quem decidir rejeitar a vacina?
Descrição: Governantes têm reforçado o consenso de que os imunizantes são uma 
estratégia coletiva e veem a criação de passaportes da imunidade como 
oportunidade para uma reabertura mais segura das atividades econômicas e 
sociais. Especialistas discutem os limites científicos, éticos e legais de 
medidas do tipo e os desdobramentos que elas podem ter na sociedade.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58389611?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-31 23:29:31
Título: Supremo julga o futuro das terras indígenas no Brasil
Descrição: Julgamento volta à corte, mas a decisão final sobre o marco temporal,
que institui que etnias só podem reivindicar territórios que já ocupavam antes 
da Constituição de 88, pode ficar nas mãos do Congresso
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-31/supremo-julga-o-futuro-das-
terras-indigenas-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-08-31 22:47:30
Título: Um dos grandes golpes e escândalos do Vale do Silício vai a julgamento
Descrição: A empresária Elizabeth Holmes, que alcançou o topo graças ao seu 
suposto sistema revolucionário de teste de sangue, enfrenta uma dúzia de 
acusações de fraude e conspiração
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-08-31/um-dos-grandes-golpes-e-
escandalos-do-vale-do-silicio-vai-a-julgamento.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-31 00:00:00
Título: Conselheiro médico de Lula, Padilha recomenda que ex-presidente não 
participe do 7 de setembro
Descrição: O deputado Alexandre Padilha (PT-SP), que é médico e aconselha Lula 
(PT-SP) em questões de saúde, recomendará que o ex-presidente não participe de 
manifestações no 7 de setembro. \Em resumo, a pandemia não acabou\, diz o 
parlamentar.Leia mais (08/31/2021 - 23h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/08/conselheiro-medico-de-lula-padilha-recomenda-que-ex-
presidente-nao-participe-do-7-de-setembro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-08-31 00:00:00
Título: Militares pressionam Bolsonaro para vetar revogação da Lei de Segurança 
Nacional
Descrição: Auxiliares militares do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
pressionam para que ele vete o artigo que revoga a Lei de Segurança Nacional 
(LSN) - um resquício da ditadura militar (1964-1985) - dentro do projeto 
aprovado no Congresso que trata dos crimes contra o Estado Democrático de 
Direito.Leia mais (08/31/2021 - 20h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/08/militares-pressionam-bolsonaro-para-vetar-revogacao-da-lei-
de-seguranca-nacional.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-01 06:00:00
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 1º de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (1º), marcada pela quebra dos sigilos bancário e 
fiscal de Carlos Bolsonaro, pelo discurso à nação de Biden sobre a saída do 
Afeganistão e pelo acordo militar EUA-Ucrânia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021090117960609-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-1-de-setembro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-31 16:03:47
Título: Unicef registrou morte de 76 crianças palestinas por forças israelenses 
no primeiro semestre
Descrição: Levantamento ainda indica que 1.241 crianças foram feridas até julho 
de 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/unicef-registrou-morte-de-76-
criancas-palestinas-por-forcas-israelenses-no-primeiro-semestre
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