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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 13:44:36
Título: 7 de Setembro: Lula vai gravar pronunciamento para ato de movimentos 
sociais
Descrição: Ainda indeciso sobre presença in loco, Lula se comprometeu a ao menos
gravar um pronunciamento que será exibido nos atos de 7 de Setembro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/7-de-setembro-lula-pronunciamento/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 11:22:12
Título: Gasolina a R$ 7 e 580 mil mortos: Bolsonaro recebe diploma de “demérito”
Descrição: Diploma apareceu nas ruas de Uberaba e foi fotografado pelo Mídia 
Ninja
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/gasolina-a-r-7-e-580-mil-mortos-
bolsonaro-recebe-diploma-de-demerito/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 12:32:40
Título: Economia derrete e PIB tem queda de 0,1% em relação ao primeiro 
trimestre
Descrição: O mercado trabalhava com a possibilidade de alta de 0,2%, queda foi 
puxada pelos setores da agropecuária e indústria
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pib-economia-derrete-queda/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 16:38:16
Título: Márcio Pochmann diz que resultado do PIB pode ser ainda pior no próximo 
trimestre
Descrição: O economista e professor da Unicamp também alerta que a crise hídrica
pode parar o país em outubro
Url :https://revistaforum.com.br/economia/marcio-pochmann-pib/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 21:46:17
Título: \Paulo Guedes falhou\: Senado impõe derrota ao governo Bolsonaro e 
rejeita Reforma Trabalhista 
Descrição: Votação da MP 1045 terminou com placar de 47 votos contrários e 27 
favoráveis ao texto defendido pelo governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/paulo-guedes-falhou-senado-
impoe-derrota-ao-governo-bolsonaro-e-rejeita-reforma-trabalhista

Fonte: Poder360
Título: Senado revoga resolução sobre planos de saúde de estatais
Descrição: O texto limitava a contribuição das estatais aos planos de saúde dos 
empregados organizados em autogestão
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/senado-revoga-resolucao-sobre-planos-
de-saude-de-estatais/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Como votou cada deputado na reforma do imposto de renda
Descrição: O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 398 votos a favor, 77
contra e cinco abstenções, o PL 2.337/2021, que promove a reforma do Imposto de 
Renda. Os deputados devem votar os 26 destaques ao texto nesta quinta-feira (2) 
e, após a conclusão, o texto seguirá para o Senado Federal. O Projeto de Lei 
[ ]The post Como votou cada deputado na reforma do imposto de renda appeared 
first on Congresso em Foco.
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Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/como-votou-cada-deputado-na-
reforma-do-imposto-de-renda/

Fonte: Poder360
Título: Pesquisa: 27% dos PMs apoiam “bolsonarismo radical” nas redes sociais
Descrição: Oficiais interagem com posts em defesa da prisão de ministros do STF,
fechamento do Congresso, entre outros
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/pesquisa-27-dos-pms-apoiam-bolsonarismo-
radical-nas-redes-sociais/

Fonte: Montedo
Data: 2021-09-01
Título: Médica que desviou vacinas em Roraima recebe medalha do Exército
Descrição: A médica Mariângela Nasário Andrade, demitida em julho sob acusações 
de desviar vacinas, foi condecorada nesta segunda-feira (30/8) pelo Exército.
Mariângela recebeu a Medalha do Exército Brasileiro, reservada para pessoas que 
“tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do 
bom nome do Exército brasileiro”.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/09/01/medica-que-desviou-vacinas-em-
roraima-recebe-medalha-do-exercito/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-01 13:00:19
Título: Advogado de Gilmar Mendes representa ruralistas no processo do marco 
temporal
Descrição: Indicado por Bolsonaro para OEA, Rodrigo Mudrovitsch disse que apenas
seu sócio está atuando no caso, apesar de seu nome também constar em procuração
Url :https://apublica.org/2021/09/advogado-de-gilmar-mendes-representa-
ruralistas-no-processo-do-marco-temporal/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 19:19:01
Título: Julgamento do \marco temporal\ no STF é adiado sem leitura de voto dos 
ministros
Descrição: Sessão histórica que pode definir futuro dos povos originários 
brasileiros será retomada na próxima quinta-feira (2)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/julgamento-do-marco-temporal-no-
stf-e-adiado-sem-leitura-de-voto-dos-ministros

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 17:16:44
Título: Ativistas do mundo todo assinam manifesto contra o marco temporal
Descrição: O Supremo Tribunal Federal inicia hoje votação do texto que pode 
acabar com as demarcações indígenas no Brasil depois da Constituição de 1988
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/carta-global-marco-temporal/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 15:54:32
Título: Polícia Federal apreende R$ 505 mil em espécie com prefeito bolsonarista
gaúcho rumo a Brasília
Descrição: Prefeito de Cerro Grande do Sul não soube informar origem do dinheiro
à PF no aeroporto de Congonhas e será investigado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/policia-federal-apreende-r-505-
mil-em-especie-com-prefeito-bolsonarista-gaucho-rumo-a-brasilia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 17:03:52
Título: Clã Bolsonaro movimentou R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo, diz MP
Descrição: Após deixar o Exército em ato de insubordinação, Bolsonaro construiu 
um império na carreira política juntamente com os filhos Flávio, Carlos e 
Eduardo, que seguiram sua trilha acumulando fortuna com ganhos suspeitos na 
estrutura pública
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/cla-bolsonaro-movimentou-r-
15-milhao-em-dinheiro-vivo-diz-mp/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 13:18:49
Título: Bolsonaro passa 40 minutos no posto médico do Palácio
Descrição: A Secom não detalhou o estado de saúde do presidente. Perguntado por 
repórteres se estava bem, ele se limitou a acenar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-passa-40-minutos-no-posto-
medico-do-palacio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 22:56:05
Título: CPI: Médico suspende atestado de depoente por “simulação”, diz Randolfe
Descrição: O lobista Marconny Faria deve depor nesta quinta-feira na CPI do 
Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-medico-suspende-atestado-
simulacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 20:27:41
Título: Deixa o homem “trabalhar”: agenda de Bolsonaro se resume a passeio de 
moto e entrega de medalha
Descrição: Nos últimos dois dias, Bolsonaro se deslocou entre Brasília, 
Uberlândia e Rio de Janeiro para uma agenda que mais se assemelha a programação 
de férias, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deixa-o-homem-trabalhar-agenda-de-
bolsonaro-se-resume-a-passeio-de-moto-e-entrega-de-medalha/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 19:12:40
Título: Avião que levava Morales após golpe na Bolívia foi alvo de foguete, diz 
presidente do México
Descrição: Obrador revela em livro documentos das Forças Armadas mexicanas sobre
ataque contra o ex-presidente boliviano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/aviao-que-levava-morales-apos-
golpe-na-bolivia-foi-alvo-de-foguete-diz-presidente-do-mexico

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 15:44:17
Título: Apartamento de Dilma invadido: edifício não tem câmeras de segurança nos
corredores e elevador
Descrição: Dilma não deu declarações à imprensa sobre o crime e disse através de
sua assessoria que está aguardando a investigação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/apartamento-de-dilma-invadido-
edificio-nao-tem-cameras-de-seguranca-nos-corredores-e-elevador

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-09-02
Título: PF tenta ligar Palocci – e o PT – aos hackers que capturaram as 
conversas de Moro e Dallagnol.
Descrição: Uma série de documentos sigilosos obtidos por Glenn Greenwald 
e CartaCapital mostra que a Polícia Federal, antes comandada por Moro e hoje 
aparelhada pelo bolsonarismo, levanta hipóteses absurdas para desvendar a 
suposta identidade de um mandante, ou financiador, da captura de mensagens dos 
procuradores da Operação Lava Jato e do ex-juiz Sergio Moro que resultou na 
Operação Spoofing.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/pf-tenta-ligar-palocci-e-o-pt-
aos-hackers-que-capturaram-as-conversas-de-moro-e-dallagnol/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 01:17:00
Título: Bolsonaro ainda não sancionou PL que enterra a LSN, prazo termina nesta 
quarta
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Descrição: Projeto aprovado na Câmara e no Senado extingue a Lei de Segurança 
Nacional, herança da ditadura militar, relator diz que, se Bolsonaro vetar, 
Congresso derrubará o veto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ainda-nao-sancionou-pl-que-
enterra-a-lsn-prazo-termina-nesta-quarta/

Fonte: MST
Data: 2021-09-01
Título: O pão nosso de cada dia ameaça gerações futuras: os efeitos de 
agrotóxicos e do trigo transgênico
Descrição: Em entrevista, Rubens Nodari aponta que doença celíaca, autismo e 
outros males neurológicos e genéticos podem estar associados a má qualidade do 
grão consumido no Brasil
Url : https://mst.org.br/2021/09/01/o-pao-nosso-de-cada-dia-ameaca-geracoes-
futuras-os-efeitos-de-agrotoxicos-e-do-trigo-transgenico/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Dia da Amazônia: memória e compromisso 
Descrição: Não podemos esquecer que a grandeza e a riqueza, tanto biológica como
cultural, existentes na Floresta Amazônica fazem com que a mesma seja 
considerada um patrimônio nacional e internacional, ainda que sua soberania 
pertença ao território das nações onde geograficamente o bioma está relacionado.
A Constituição Brasileira (Cap.225) afirma que a Floresta Amazônia é um 
patrimônio do Brasil.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-09/dia-da-amazonia-memoria-e-
compromisso.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 20:31:00
Título: ‘Reforma Administrativa não teve conserto’, diz oposição após 
apresentação do relatório da PEC
Descrição: Lido nesta quarta (1º), texto mantém convênios entre Estado e 
iniciativa privada para prestação de serviços públicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/reforma-administrativa-nao-teve-
conserto-diz-oposicao-apos-apresentacao-do-relatorio-da-pec
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 18:51:39
Título: Livro escrito em português e guarani reúne desenhos e histórias da 
cultura indígena
Descrição: José Verá ditou as histórias que foram traduzidas por professores da 
língua guarani, lançamento será no sábado (4)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/livro-escrito-em-portugues-e-
guarani-reune-desenhos-e-historias-da-cultura-indigena
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 18:41:10
Título: Crivella entra na Justiça para tentar aprovação das contas de sua gestão
como prefeito do RJ
Descrição: Recurso do ex-prefeito pede também o afastamento do procurador-chefe 
do Tribunal de Contas Carlos Henrique Amorim Costa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/crivella-entra-na-justica-para-
tentar-aprovacao-das-contas-de-sua-gestao-como-prefeito-do-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 18:27:55
Título: Quatro meses de impunidade marcam assassinato de jovem camponês LGBTQIA+
Descrição: Caso encontra-se ainda em fase processual inicial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/quatro-meses-de-impunidade-
marcam-assassinato-de-jovem-campones-lgbtqia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 17:38:35
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Título: Deputado que recebeu algoz de Maria da Penha já disse que assédio 
“massageia o ego” de mulheres
Descrição: Em três anos de mandato, Jessé Lopes (PSL-SC)  ganhou mais destaque 
por polêmicas do que projetos como parlamentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/deputado-que-recebeu-algoz-de-
maria-da-penha-ja-disse-que-assedio-massageia-o-ego-de-mulheres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 16:25:07
Título: No Rio, Justiça nega afastamento de desembargadora do caso Flordelis por
\rispidez\
Descrição: Deputada cassada está presa desde 13 de agosto, sob acusação de ser 
mandante da morte do marido
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/no-rio-justica-nega-afastamento-
de-desembargadora-do-caso-flordelis-por-rispidez
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 16:13:07
Título: Projetos protocolados para tributar super-ricos financiam políticas às 
vítimas da covid-19
Descrição: Câmara Federal recebeu os 8 projetos com previsão de arrecadar cerca 
de R$ 300 bilhões taxando apenas 0,3% da população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/projetos-protocolados-para-
tributar-super-ricos-financiam-politicas-as-vitimas-da-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 15:39:07
Título: Artigo | Saiba que significa a retirada das pessoas com deficiência do 
ambiente educacional
Descrição: O texto apresentado pelo atual governo autoriza o retorno das Escolas
Especiais, tão duramente combatidas há 30 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/artigo-saiba-que-significa-a-
retirada-das-pessoas-com-deficiencia-do-ambiente-educacional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 15:32:32
Título: Ao vivo: O que esperar das manifestações pró-governo em 7 de setembro?
Descrição: Brasil de Fato discute tema em transmissão pelas redes sociais com 
convidados e participação do público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/ao-vivo-o-que-esperar-das-
manifestacoes-pro-governo-em-7-de-setembro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 13:35:42
Título: Conheça a história de mulheres indígenas de MG que foram à Brasília 
contra o marco temporal
Descrição: Saiba mais sobre três mulheres das etnias Pankararu, Kiriri e Pataxó 
que estão na linha de frente pelos seus direitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/conheca-a-historia-de-mulheres-
indigenas-de-mg-que-foram-a-brasilia-contra-o-marco-temporal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 13:05:10
Título: Machista e patriarcal: \Justiça reflete a sociedade na qual estamos 
inseridos\, diz advogada
Descrição: Para advogadas que acompanham mães que perderam guarda de filhos, a 
alienação parental legitima esse padrão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/machista-e-patriarcal-justica-
reflete-a-sociedade-na-qual-estamos-inseridos-diz-advogada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 13:00:46
Título: Variante delta: organizações lançam 10 medidas para proteger população 
pobre em São Paulo
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Descrição: Movimento Coalizão pela Vida tenta há três meses se reunir com a 
Prefeitura para debater medidas, sem resposta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/variante-delta-organizacoes-
lancam-10-medidas-para-proteger-populacao-pobre-em-sao-paulo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 12:35:38
Título: Bolsonaro tem até quinta (2) para sancionar PL da \quebra de patentes\, 
veja o que está em jogo
Descrição: Entidades pressionam para que não haja vetos ao projeto, que pode 
reduzir preços e aumentar disponibilidade de insumos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/bolsonaro-tem-ate-quinta-2-para-
sancionar-pl-da-quebra-de-patentes-veja-o-que-esta-em-jogo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 11:06:52
Título: Chip do passaporte: Brasil boicota tecnologia nacional e usa produto 
menos seguro sem licitação
Descrição: Estatal alvo de Bolsonaro, Ceitec possui chip e software com 
certificação de segurança – que está prestes a ser perdida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/chip-do-passaporte-brasil-
boicota-tecnologia-nacional-e-usa-produto-menos-seguro-sem-licitacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 10:49:12
Título: Assédio moral no Judiciário de Minas Gerais tem aumentado na pandemia, 
aponta sindicato
Descrição: Pesquisa do Serjusmig mostra que 76% sofreram assédio. Reforma 
Administrativa pode piorar essa realidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/assedio-moral-no-judiciario-de-
minas-gerais-tem-aumentado-na-pandemia-aponta-sindicato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 10:26:36
Título: Privatização da Corsan é aprovada por deputados no Rio Grande do Sul
Descrição: Pressão de trabalhadores não foi suficiente para barrar Projeto de 
Lei 211/2021, que permite venda da estatal gaúcha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/privatizacao-da-corsan-e-
aprovada-por-deputados-no-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 08:58:00
Título: Justiça do RJ quebra sigilos fiscal e bancário do vereador Carlos 
Bolsonaro
Descrição: Ministério Público investiga a contratação de funcionários fantasmas 
no gabinete do filho de Jair Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/justica-do-rj-quebra-sigilos-
fiscal-e-bancario-do-vereador-carlos-bolsonaro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-02 08:43:31
Título: Para o andar de baixo, a depressão econômica já uma realidade desde o 
início da pandemia
Descrição: Um ano e meio depois da pandemia, os jornalões brasileiros falam que 
o Brasil corre risco de estagflação aumento da taxa de desemprego combinado com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/para-o-andar-de-baixo-a-depressao-
economica-ja-uma-realidade-desde-o-inicio-da-pandemia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 20:55:31
Título: Assista: O que as manifestações bolsonaristas sinalizam para a 
democracia brasileira?
Descrição: Especialistas participaram de conversa promovida pelo BdF sobre as 
pautas antidemocráticas dos protestos
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/assista-o-que-as-manifestacoes-
bolsonaristas-sinalizam-para-a-democracia-brasileira
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-01 14:36:31
Título: Feijão x fuzil: Bolsonaro alimenta o ódio, por Arilson Chiorato
Descrição: Por Arilson Chiorato* A cada vemos aumentar a desigualdade social, os
pedidos de ajuda, as pessoas vivendo nas ruas. O debate sobre a segurança 
alimentar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/feijao-x-fuzil-bolsonaro-alimenta-
o-odio-por-arilson-chiorato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-01 14:07:24
Título: Romanelli: Paz para voltar a crescer, sem arroubos autoritários
Descrição: Por Luiz Claudio Romanelli* A Constituição admite reforma. Quanto a 
ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. 
(Ulysses Guimarães) “No Brasil, a Constituição 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/romanelli-paz-para-voltar-a-
crescer-sem-arroubos-autoritarios/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-01 12:36:12
Título: Adeus, terceira via: Lula vence no 1º turno, diz nova pesquisa sobre as 
eleições 2022
Descrição: Os recuos e avanços nos manifestos da terceira via neoliberal, nas 
últimas horas, em parte, se explicam com novas pesquisas sobre as eleições 2022 
que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/adeus-terceira-via-lula-vence-no-
1o-turno-diz-nova-pesquisa-sobre-as-eleicoes-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-01 11:53:09
Título: CPI ouve hoje advogado suposto sócio oculto da FIB Bank e amigo de 
Ricardo Barros
Descrição: A CPI da Pandemia ouve nesta quarta-feira (01/09, a partir das 9h30, 
o advogado Marcos Tolentino da Silva, apontado como sócio oculto da empresa FIB 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/cpi-ouve-hoje-advogado-suposto-
socio-oculto-da-fib-bank-e-amigo-de-ricardo-barros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 02:13:50
Título: Alvo de racismo, Celsinho do Londrina comemora gol com gesto de 
resistência, veja vídeo
Descrição: Jogador teria sido chamado de \macaco\ na partida anterior, contra o 
Brusque, o que o levou fazer o sinal antirracista no jogo contra o Coritiba
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/racismo-celsinho-londrina-gesto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 01:45:26
Título: Mais de 100 organizações se posicionam contra exploração de petróleo 
pela ExxonMobil em Sergipe
Descrição: “Sabemos que há interesses políticos e econômicos para que este 
empreendimento ocorra, estes interesses não consideram os danos causados à 
natureza, muito menos às populações que vivem e são parte destes territórios\, 
diz carta de entidades do Brasil e estrangeiras
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mais-de-100-organizacoes-se-posicionam-
contra-exploracao-de-petroleo-pela-exxonmobil-em-sergipe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 00:49:43
Título: Médica, Thelma agradece a Lula por bolsa no ProUni, ex-presidente exalta
o SUS
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Descrição: O ex-presidente participa de live com Thelma, Linn da Quebrada, Celso
Athayde e Gil do Vigor, assista
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/medica-thelma-agradece-lula-
bolsa-prouni-exalta-sus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 00:43:43
Título: Ofensiva do apartheid colonial na Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara – Por Bruno Lima Rocha
Descrição: Se o inimigo está alinhado com o pior da sociedade brasileira, 
devemos nos posicionar no caminho oposto, dos direitos civis e sociais, numa 
agenda contra a repressão pós-colonial
Url :https://revistaforum.com.br/debates/ofensiva-apartheid-colonial-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 23:59:49
Título: Disparou: Lula abre 25 pontos à frente de Bolsonaro em simulação de 
segundo turno
Descrição: Levantamento PoderData aponta que Lula, em um eventual segundo turno 
na eleição de 2022, teria 55% dos votos, contra 30% do atual presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/disparou-lula-abre-25-pontos-a-frente-
de-bolsonaro-em-simulacao-de-segundo-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 22:07:09
Título: Justiça permite que YouTube puna canal bolsonarista acusado de fake news
Descrição: Jornal da Cidade Online busca evitar possível exclusão de seu canal 
na plataforma
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/justica-youtube-punir-canal-
bolsonarista-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 21:57:55
Título: Bancários da Caixa fazem corpo a corpo com senadores por assistência à 
saúde em estatais
Descrição: Dirigentes da Fenae tentam ganhar apoio de parlamentares da oposição 
e alinhados ao governo para aprovação de projeto que mantém autogestão de planos
de saúde a mais de 1,5 milhão de pessoas de empresas públicas federais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bancarios-caixa-corpo-a-corpo-
assistencia-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 21:41:42
Título: Dallagnol e companhia interferiram em processo de Lula contra a Lava 
Jato na ONU, diz documento
Descrição: A força-tarefa 'capturou e aparelhou o Estado' para 'viabilizar o 
lawfare', informa petição enviada pela defesa do petista ao STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-e-companhia-interferiram-em-
processo-de-lula-contra-a-lava-jato-na-onu-diz-documento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 21:23:09
Título: Novo escândalo: Renan Bolsonaro teve ajuda de lobista da Precisa para 
abrir empresa
Descrição: Conversa de WhatsApp obtida pela CPI mostra que Jair Renan negociou 
com Marconny Albernaz de Faria, intermediário da firma que é pivô do escândalo 
Covaxin, a abertura da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-bolsonaro-ajuda-lobista-precisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 19:01:35
Título: Queiroga exalta Mayra Pinheiro: “Nossa capitã”
Descrição: A 'Capitã Cloroquina' deve ser denunciada no Tribunal de Haia pela 
CPI do Genocídio
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/queiroga-exalta-mayra-pinheiro-nossa-
capita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 18:16:17
Título: Indicado por Bolsonaro ao STF, Nunes Marques assume vaga no TSE
Descrição: Cerimônia de posse não foi transmitida pelo TSE a pedido do ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/indicado-bolsonaro-stf-nunes-marques-
assume-no-tse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 16:33:08
Título: Federação das Indústrias de Minas fecha com Bolsonaro e ataca STF
Descrição: Presidente distribuiu o manifesto da Fiemg em vários grupos de 
WhatsApp
Url :https://revistaforum.com.br/politica/federacao-das-industrias-de-minas-
fecha-com-bolsonaro-e-ataca-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 15:16:19
Título: Roberto Jefferson é condenado a pagar R$ 50 mil a Alexandre de Moraes
Descrição: Decisão em 2ª instância é por Jefferson ter declarado, em entrevista 
em maio do ano passado, que Moraes havia sido advogado do PCC
Url :https://revistaforum.com.br/politica/roberto-jefferson-e-condenado-a-pagar-
r-50-mil-a-alexandre-de-moraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 15:01:44
Título: Mourão admite “racionamento” e diz que alta da energia não tem relação 
com inflação
Descrição: Mourão minimizou o impacto do aumento da energia anunciado pelo 
governo na economia. \Os fatores que fazem a inflação aumentar e diminuir são 
sazonais\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/mourao-admite-racionamento-
e-diz-que-alta-da-energia-nao-tem-relacao-com-inflacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 14:23:48
Título: Pesquisa mostra que só existe uma chance para a terceira via, a cassação
de Bolsonaro
Descrição: A terceira via tem vários candidatos sendo testados e nenhum que 
chegue a dois dígitos. Os três que estão mais próximos disso são nos seus 
melhores cenários Ciro Gomes (9%). Datena (7%) e João Dória (6%).
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/pesquisa-mostra-que-so-
existe-uma-chance-para-a-terceira-via-a-cassacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 14:11:18
Título: Suspeita de corrupção sobre a VTClog deve prorrogar CPI da Covid até 
outubro
Descrição: Renan Calheiros, relator da CPI, já disse aos senadores que não irá 
mais apresentar seu relatório em setembro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/suspeita-de-corrupcao-sobre-a-vtclog-
deve-prorrogar-cpi-da-covid-ate-outubro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 12:07:01
Título: André Mendonça insiste há dois meses, mas Renan Calheiros não o recebe
Descrição: De acordo com a coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles, as 
tentativas frequentes de Mendonça já viraram piada no Senado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/andre-mendonca-insiste-ha-dois-meses-
mas-renan-calheiros-nao-o-recebe/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-09-01 12:03:27
Título: Vídeo: jovem faz saudação nazista e exibe capacete da legião hitlerista
Descrição: Apologia ao nazismo é considerado crime no Brasil e pode gerar multa 
e prisão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jovem-nazista-legiao-hitlerista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 11:52:33
Título: Padilha aconselha Lula a não ir a atos de 7 de Setembro para não gerar 
aglomerações
Descrição: \A grande questão do PR Lula não é a idade. É que impossível as 
pessoas não aglomerarem para abraçá-lo, expondo a ele, a equipe dele e às 
pessoas\, diz o ex-ministro da Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padilha-aconselha-lula-a-nao-ir-a-
atos-de-7-de-setembro-para-nao-gerar-aglomeracoes/
 

 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 11:20:58
Título: Assassino do índio Galdino foi promovido por Moro e Bolsonaro
Descrição: Em 11 meses que ficou no cargo, Gutemberg Nader, um dos condenados 
por atear fogo no índio Pataxó recebeu extra de R$ 2 mil ao salário de mais de 
R$ 9 mil.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/assassino-do-indio-galdino-foi-
promovido-por-moro-e-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 10:43:27
Título: Flávio Dino sobre Bolsonaro: “moto, jet ski e cercadinho, gestão e 
trabalho? Zero”
Descrição: “O resultado é uma enorme crise de energia com racionamento ditado 
por tarifaço”, conclui o governador
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/flavio-dino-sobre-bolsonaro-moto-
jet-ski-e-cercadinho-gestao-e-trabalho-zero/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 10:32:32
Título: Vídeo: Bolsonaro compara Globo com viciado em cocaína e ataca Renan 
Calheiros
Descrição: Em discurso para apoiadores em Uberlândia avisou: “não adianta 
inventarem CPI pra querer me tirar do poder”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/video-bolsonaro-compara-
globo-com-viciado-em-cocaina-e-ataca-renan-calheiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-01 10:19:29
Título: Confuso, Carlos Bolsonaro se manifesta sobre quebra de sigilo: coisa 
requentada
Descrição: Em seu discurso habitualmente confuso o filho de Bolsonaro disse 
ainda que “aos perdedores, frustrados por não ser o que sempre foram, restou 
apenas manipular e mentir”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/confuso-carlos-bolsonaro-se-
manifesta-sobre-quebra-de-sigilo-coisa-requentada/
 
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 [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/os-segredos-de-carlos-bolsonaro-a-
falacia-sobre-a-alta-nas-contas-de-luz/
 
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 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: The Intercept
Data: 2021-09-01 15:04:55
Título: Documento da Coca-Cola nos EUA lista Guia Alimentar para a População 
Brasileira como ameaça
Descrição: Relatório afirma que o guia é “punitivo” para açúcar e refrigerantes,
e aponta o Brasil como grande risco para a corporação em termos de políticas 
públicas.The post Documento da Coca-Cola nos EUA lista Guia Alimentar para a 
População Brasileira como ameaça appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/01/coca-cola-documento-lista-guia-
alimentar-como-ameaca/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-02 05:00:24
Título: As suspeitas de 'rachadinha' no gabinete de Carlos Bolsonaro
Descrição: A revelação de que a Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra 
dos sigilos fiscal e bancário do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) pôs 
mais um filho do presidente na mira de apurações que envolvem o chamado esquema 
da \rachadinha\. O inquérito, sob responsabilidade do Ministério Público, foi 
aberto para apurar a contratação de funcionários “fantasmas”, caso revelado pelo
GLOBO. No entanto, o avanço das investigações demonstrou a possível prática da 
devolução de parte dos salários de funcionários, o mesmo esquema que levou o MP-
RJ a denunciar o senador Flávio Bolsonaro, em novembro de 2020.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/as-suspeitas-de-rachadinha-no-gabinete-de-
carlos-bolsonaro-25181000
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-01 18:39:32
Título: 'Cultura indígena tem que ser respeitada', diz Max Cavalera nos 25 anos 
do álbum Roots
Descrição: Cantor se diz muito feliz com mobilização indígena em Brasília. STF 
retoma votação sobre marco temporal nesta quarta-feira (1/9) .

https://oglobo.globo.com/podcast/as-suspeitas-de-rachadinha-no-gabinete-de-carlos-bolsonaro-25181000
https://oglobo.globo.com/podcast/as-suspeitas-de-rachadinha-no-gabinete-de-carlos-bolsonaro-25181000
https://theintercept.com/2021/09/01/coca-cola-documento-lista-guia-alimentar-como-ameaca/
https://theintercept.com/2021/09/01/coca-cola-documento-lista-guia-alimentar-como-ameaca/
https://revistaforum.com.br/debates/a-obsessao-contra-o-pt-abriu-a-caixa-de-pandora-por-aloizio-mercadante/
https://revistaforum.com.br/debates/a-obsessao-contra-o-pt-abriu-a-caixa-de-pandora-por-aloizio-mercadante/
https://revistaforum.com.br/movimentos/trabalhadores-rurais-sao-alvo-de-acao-violenta-de-fazendeiro-em-mg/
https://revistaforum.com.br/movimentos/trabalhadores-rurais-sao-alvo-de-acao-violenta-de-fazendeiro-em-mg/
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/
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/
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/
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/


Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58414636?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-01 20:11:36
Título: Uma em cada três árvores do mundo está ameaçada de extinção, diz estudo
Descrição: Especialistas dizem que 17,5 mil espécies de árvores estão em risco 
em todo o mundo, incluindo magnólias, carvalhos e bordos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58407491?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-01 16:44:14
Título: Ameaça de apagão, inflação e crise política: o campo minado para a 
retomada econômica do Brasil
Descrição: País encara obstáculos, como o fim da alta dos commodities e a crise 
energética, que projetam um crescimento pífio em 2022 e já impactam o setor 
produtivo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-01/ameaca-de-apagao-inflacao-e-
crise-politica-o-campo-minado-para-a-retomada-economica-do-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-01 23:46:55
Título: Almodóvar e as feridas de guerra
Descrição: Cineasta retorna ao território da maternidade com seu novo filme, 
‘Madres Paralelas’, e sua atriz preferida, Penélope Cruz. Além disso, entra no 
campo da memória histórica com uma trama de mulheres e valas comuns, em busca da
justiça e da verdade
Url :https://brasil.elpais.com/eps/2021-09-02/almodovar-e-as-feridas-de-
guerra.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-01 23:28:29
Título: Justiça dos EUA encerra litígio contra Purdue Pharma pela crise dos 
opioides
Descrição: Família proprietária pagará 4,5 bilhões de dólares em troca de 
imunidade em eventuais ações judiciais
Url :https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-09-01/justica-dos-eua-encerra-
litigio-contra-purdue-pharma-pela-crise-de-opioides.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-01 00:00:00
Título: Racha entre ruralistas após declarações de Sérgio Reis deve chegar à 
Justiça
Descrição: O racha entre ruralistas por causa do apoio de parte deles a 
manifestações consideradas golpistas lideradas pelo cantor Sérgio Reis deve se 
aprofundar com ações na Justiça: uma parte dos produtores de soja pretende 
questionar nos tribunais o repasse de taxas obrigatórias recolhidas pelo estado 
do Mato Grosso para a Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja e Milho) do 
Mato Grosso.Leia mais (09/01/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/09/racha-entre-ruralistas-apos-declaracoes-de-
sergio-reis-deve-chegar-a-justica.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-01 00:00:00
Título: CNJ processa juiz que apoiou indicação de Weintraub para o Banco Mundial
Descrição: O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) abriu processo administrativo 
disciplinar contra o juiz federal Eduardo Luiz Rocha Cubas, de Goiás, acusado de
prática vedada à magistratura ao apoiar, em junho de 2020, a indicação do ex-
ministro da Educação Abraham Weintraub para um cargo no Banco Mundial. Na sessão
desta terça-feira (31), o relator, conselheiro Emmanoel [...]Leia mais 
(09/01/2021 - 20h48)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=50419
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-02 02:43:00
Título: Deputados podem votar novo Código Eleitoral nesta quinta-feira
Descrição: Pauta do Plenário também inclui a continuidade da votação do projeto 
que altera regras do Imposto de Renda
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/802448-deputados-podem-votar-novo-
codigo-eleitoral-nesta-quinta-feira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-02 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 2 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (2), marcada pelos resultados do encontro entre os
presidentes americano e ucraniano, pela abertura do Fórum Econômico Oriental na 
cidade russa de Vladivostok e pelo tiroteio em escola da Carolina do Norte.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021090217964131-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-2-de-setembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-01 13:59:29
Título: Mourão sobre crise energética: 'Pode ser que ocorra algum racionamento'
Descrição: Segundo vice-presidente, o governo tomou todas as medidas necessárias
para contornar a crise, mas talvez aconteça racionamento para evitar apagão. 
Nova bandeira tarifária entra em vigor hoje (1º), e adiciona custos às despesas 
dos brasileiros.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021090117962630-mourao-sobre-crise-
energetica-pode-ser-que-ocorra-algum-racionamento/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-01 15:11:13
Título: BdF Explica | Quais os impactos do bloqueio econômico dos EUA contra 
Cuba 
Descrição: Há quase 60 anos a ilha caribenha sofre com um embargo que já gerou 
cerca de US$ 147,8 bilhões em prejuízo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/01/bdf-explica-quais-os-impactos-
do-bloqueio-economico-dos-eua-contra-cuba
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