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Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-03 06:09:14
Título: Morre, aos 82 anos, o ator Sergio Mamberti
Descrição: Sergio Mamberti, de 82 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira, 
segundo confirmou ao site G1 o filho do ator, Carlos Mamberti. Segundo ele, o 
pai estava intubado desde o o dia 28 de agosto, em São Paulo, com uma infecção 
nos pulmões.Livro lançado em abril:Biografia de Sérgio Mamberti repassa longa 
trajetória do atorO artista, reconhecido por papéis de destaque na TV, como o 
mordomo Eugênio, na novela \Vale Tudo\, e Doutor Vitor, no \Castelo Rá-Tim-Bum\,
já havia sido internado, em julho deste ano, para tratar de uma pneumonia.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/morre-aos-82-anos-ator-sergio-mamberti-
25183240

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 19:07:43
Título: \Marco temporal\: no 2º dia de julgamento, PGR se posiciona contra 
restringir demarcações
Descrição: Análise no STF do caso que pode definir o futuro dos indígenas será 
retomada na semana que vem com votos dos ministros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/marco-temporal-no-2-dia-de-
julgamento-pgr-se-posiciona-contra-restringir-demarcacoes

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 15:38:27
Título: Crise se aprofunda e produção industrial cai 1,3% em julho, diz IBGE
Descrição: O setor com a maior variação negativa foi o de bebidas, resultado vem
um dia após o PIB também registrar queda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/producao-industrial-ibge/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-09-02
Título: Ex-funcionário de Bolsonaro confirma que repassou rachadinha para Flávio
Descrição: "Ex-mulher de Bolsonaro ficava com 80% do meu salário", diz homem que
trabalhou para família. Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro, 
recolhia as rachadinhas nos gabinetes de Flávio e Carlos Bolsonaro
Url : https://www.brasil247.com/brasil/ex-funcionario-de-bolsonaro-confirma-que-
repassou-rachadinha-para-flavio

Fonte: CUT
Data: 2021-09-02
Título: Mapa dos atos de 7 de setembro mostra magnitude da mobilização popular
Descrição: A última atualização, feita nesta quinta-feira (2), mostra um total 
de 133 atos confirmados no Brasil e no exterior. Já tem atos marcados em 
Portugal, Alemanha e Áustria. Defendendo, sobretudo, a democracia e os direitos 
da classe trabalhadora, os atos de 7 de Setembro estão sendo organizados para 
mostrar e reforçar a insatisfação do povo brasileiro com o presidente Jair 
Bolsonaro (ex-PSL). “Para fazer frente ao autoritarismo de Bolsonaro e lutar por
mais empregos, direitos, renda e contra a carestia que está corroendo o poder de
compra da classe trabalhadora”, pontua o presidente nacional da CUT, Sérgio 
Nobre.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mapa-dos-atos-de-7-de-setembro-mostra-
magnitude-da-mobilizacao-popular-8c8f

Fonte: Montedo
Data: 2021-09-02
Título: 7 de setembro: manifestações não contam com aval das Forças Armadas
Descrição: As manifestações programadas por apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro para o feriado da Independência não são bem avaliadas pelas 
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instituições militares. Nos quartéis, o entendimento é de que o Brasil precisa é
de uma trégua na crise entre os Poderes
Url : https://www.montedo.com.br/2021/09/02/7-de-setembro-manifestacoes-nao-
contam-com-aval-das-forcas-armadas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 17:51:00
Título: Ouvidor das polícias alerta PMs sobre participação em atos no 7 de 
setembro: “Podem ser presos”
Descrição: Elizeu Soares Lopes explicou que, em artigo, o ministro Ricardo 
Lewandovski já havia alertado sobre a letra da lei
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/ouvidor-das-policias-alerta-pms-
sobre-participacao-em-atos-no-7-de-setembro-podem-ser-presos

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-09-02
Título: Fux: STF segue vigilante no 7 de Setembro e cidadãos devem saber das 
consequências de seus atos.
Descrição: É voz corrente nas ruas que, na quadra atual, o povo brasileiro 
jamais aceitaria retrocessos', afirmou o presidente da Corte.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/fux-stf-segue-vigilante-no-7-de-
setembro-e-cidadaos-devem-saber-das-consequencias-juridicas-de-seus-atos2/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-09-02
Título: Enem tem queda de 77% de inscrições de estudantes pobres.
Descrição: O menor número de inscrições é composto pelo fator raça. Nesta 
edição, 11,7% dos inscritos são pretos, menor proporção desde 2009.
Url : https://www.cartacapital.com.br/educacao/enem-tem-queda-de-77-de-
inscricoes-de-estudantes-pobres/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-09-02
Título: Guilherme Amado: Ex-funcionário da família diz que mansão para onde se mudou Renan
Bolsonaro foi comprada através de laranjas
Descrição: O colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles, revelou uma bomba 
agora à noite: Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, que trabalhou durante 14 anos 
com a família Bolsonaro, fez uma série de denúncias gravadas contra sua ex-
patroa, Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro.
Marcelo contou que, desempregado, trabalhou na primeira campanha de Flávio 
Bolsonaro a deputado estadual, em 2002. Com isso, conseguiu uma colocação no 
gabinete do deputado, mas devolvia 80% do salário para Ana Cristina.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/guilherme-amado-ex-funcionario-da-
familia-entrega-o-jogo-mansao-para-onde-se-mudou-renan-bolsonaro.html

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Os vetos de Bolsonaro à revogação da Lei de Segurança Nacional
Descrição: Presidente sanciona projeto que revoga lei editada na ditadura, mas 
age para preservar militares e aliados de possíveis consequências, como ao 
bloquear a criação do crime de \comunicação enganosa em massa\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/os-vetos-de-bolsonaro-à-revogação-da-lei-de-
segurança-nacional/a-59066884?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 19:55:24
Título: Em operação de combate ao tráfico, PF prende assessor de Marcos Rogério,
senador bolsonarista
Descrição: Em nota, parlamentar se disse surpreso e informou que exonerou o 
investigado, Marcelo Guimarães Cortez Leite
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/em-operacao-de-combate-ao-
trafico-pf-prende-assessor-de-marcos-rogerio-senador-bolsonarista

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-03 08:40:47

https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/em-operacao-de-combate-ao-trafico-pf-prende-assessor-de-marcos-rogerio-senador-bolsonarista
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/em-operacao-de-combate-ao-trafico-pf-prende-assessor-de-marcos-rogerio-senador-bolsonarista
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/ouvidor-das-policias-alerta-pms-sobre-participacao-em-atos-no-7-de-setembro-podem-ser-presos
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/ouvidor-das-policias-alerta-pms-sobre-participacao-em-atos-no-7-de-setembro-podem-ser-presos
https://www.dw.com/pt-br/os-vetos-de-bolsonaro-%C3%A0-revoga%C3%A7%C3%A3o-da-lei-de-seguran%C3%A7a-nacional/a-59066884?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/os-vetos-de-bolsonaro-%C3%A0-revoga%C3%A7%C3%A3o-da-lei-de-seguran%C3%A7a-nacional/a-59066884?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.viomundo.com.br/politica/guilherme-amado-ex-funcionario-da-familia-entrega-o-jogo-mansao-para-onde-se-mudou-renan-bolsonaro.html
https://www.viomundo.com.br/politica/guilherme-amado-ex-funcionario-da-familia-entrega-o-jogo-mansao-para-onde-se-mudou-renan-bolsonaro.html
https://www.cartacapital.com.br/educacao/enem-tem-queda-de-77-de-inscricoes-de-estudantes-pobres/
https://www.cartacapital.com.br/educacao/enem-tem-queda-de-77-de-inscricoes-de-estudantes-pobres/
https://www.cartacapital.com.br/politica/fux-stf-segue-vigilante-no-7-de-setembro-e-cidadaos-devem-saber-das-consequencias-juridicas-de-seus-atos2/
https://www.cartacapital.com.br/politica/fux-stf-segue-vigilante-no-7-de-setembro-e-cidadaos-devem-saber-das-consequencias-juridicas-de-seus-atos2/
https://www.montedo.com.br/2021/09/02/7-de-setembro-manifestacoes-nao-contam-com-aval-das-forcas-armadas/
https://www.montedo.com.br/2021/09/02/7-de-setembro-manifestacoes-nao-contam-com-aval-das-forcas-armadas/


Título: Mineradoras estrangeiras são campeãs de denúncias e conflitos no Brasil
Descrição: Dados inéditos sobre mineração revelam que empresas norueguesas, 
australianas, canandenses e britânicas concentram 48,7% dos conflitos envolvendo
populações vulneráveis no Brasil, acusações vão de intoxicação de moradores à 
ameaça a terras indígenas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/58377635?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-02 18:48:07
Título: 7 de Setembro: o que dizem as leis que preveem até 20 anos de prisão 
para policiais que participem de protestos
Descrição: Convocações de grupos bolsonaristas para que PMs parcitipem de 
manifestações a favor do presidente e contra outros Poderes levanta 
questionamentos sobre legalidade dos atos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58416407?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 22:19:52
Título: Ex-esposa de Bolsonaro usou Planalto para nomeações indicadas por 
lobista da Precisa
Descrição: Mensagens obtidas pela CPI do Genocídio mostram que Ana Cristina 
Valle, mãe de Renan, acionou a sede do poder Executivo para conseguir aprovar 
indicados por Marconny Albernaz, investigado no escândalo Covaxin
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-esposa-bolsonaro-planalto-
indicadas-lobista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 13:56:28
Título: Zé Dirceu: “Liberdade e democracia devem ser defendidas ao custo da 
própria vida”
Descrição: Em artigo, Dirceu prega unidade das forças democráticas para se 
contrapor a Bolsonaro e à extrema-direita que \mobilizam suas bases para tentar 
criar, em 7 de setembro, as condições para uma ruptura da ordem constitucional\.
Leia a íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ze-dirceu-liberdade-e-democracia-
devem-ser-defendidas-ao-custo-da-propria-vida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 22:16:23
Título: Advogados e centrais sindicais explicam importância da derrota da MP 
trabalhista
Descrição: Proposta defendida por bolsonaristas, rejeitada no Senado, 
precarizaria ainda mais as relações de trabalho e representaria retrocesso 
significativo
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/advogados-e-centrais-sindicais-
explicam-importancia-da-derrota-da-mp-trabalhista/

Fonte: MST
Data: 2021-09-02
Título: Dados apresentam aumento de 340% no número de famílias despejadas no 
Brasil
Descrição: Números atualizados no último dia 30 de agosto pela Campanha Despejo 
Zero apresentam um aumento significativo e crescente nos números de despejos e 
remoções no Brasil. Houve aumento de 340% no número de famílias despejadas em 
2020. Até agosto do mesmo ano foram 6.373 famílias removidas, enquanto até 
agosto de 2021 foram 21.725 famílias. De acordo com Marina dos Santos, da 
direção nacional do MST, essa crescente no número de despejos no Brasil estão 
nos fatores políticos e estruturais. “Estamos vivendo um momento histórico de 
doenças e mortes por conta da pandemia e também por conta do aumento da fome. E 
estamos com esse governo neofascista que privilegia os mais ricos e deixa os 
pobres e miseráveis na míngua.”
Url : https://mst.org.br/2021/09/02/dados-apresentam-aumento-de-340-no-numero-
de-familias-despejadas-no-brasil/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 19:25:15
Título: Mercado de capitais e mudanças sociais – Por Eduardo Moreira
Descrição: A desigualdade social se expressa também no mercado de capitais. A 
distância entre os pequenos investidores, que têm aumentado em número, e os 
milionários, que sempre estiveram no mercado, é gigantesca
Url :https://revistaforum.com.br/debates/mercado-capitais-mudancas-sociais/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 17:58:15
Título: Quer investir nas cooperativas ligadas ao MST? Saiba como, passo a passo
Descrição: Com R$ 100, já é possível investir, fique atento, porque o prazo de 
captação termina na quinta-feira (9)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/quer-investir-nas-cooperativas-
ligadas-ao-mst-saiba-como-passo-a-passo

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-02 18:32:03
Título: Edward Snowden conta como Apple utiliza tecnologia para invadir 
privacidade de seus usuários
Descrição: A Apple está baixando o nível de segurança da indústria de 
dispositivos inteligentes, ao criar ferramentas que promovem um mercado livre 
para o acesso ilegal aos dados privados dos usuários, de acordo com Edward 
Snowden, antigo funcionário de inteligência dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/sociedade/2021090217966967-edward-snowden-conta-
como-apple-utiliza-tecnologia-para-invadir-privacidade-de-seus-usuarios/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 17:33:45
Título: Na Paraíba botijão de gás pode custar R$ 110,00
Descrição: A Petrobras já anunciou que o gás vai ser reajustado mais uma vez, 
ainda este mês
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/na-paraiba-botijao-de-gas-pode-
custar-r-110-00
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 16:44:46
Título: Quadro heroico de Hitler, bandeiras e suástica: polícia de SC fecha 
fábrica de artigos nazistas
Descrição: Agentes encontraram arsenal de itens que fazem apologia ao regime 
nazista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/quadro-heroico-de-hitler-
bandeiras-e-suastica-policia-de-sc-fecha-fabrica-de-artigos-nazistas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 15:34:08
Título: Brasil ganha portal para discutir os 200 anos de independência
Descrição: Serão 26 horas de atividades com mesas de debates sobre história, 
cultura e sociedade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/brasil-ganha-portal-para-
discutir-os-200-anos-de-independencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 15:09:11
Título: Artistas de Pernambuco são destaque em festival musical protagonizado 
por indígenas
Descrição: Com Gean Pankararu e Edivan Fulni-ô, festival tem como objetivo 
difundir a pluralidade de produções musicais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/artistas-de-pernambuco-sao-
destaque-em-festival-musical-protagonizado-por-indigenas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 14:07:21
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Título: Deputados do DF aprovam subsídio de R$ 100 milhões para empresas de 
transporte coletivo
Descrição: Parlamentares apontam falta de transparência do Governo, em 1 ano já 
foram repassados mais de 700 milhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/deputados-do-df-aprovam-
subsidio-de-r-100-milhoes-para-empresas-de-transporte-coletivo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 14:01:50
Título: Após três anos do incêndio, Museu Nacional não alcança verba para 
concluir restauração
Descrição: Além do financiamento, o museu precisa de doações para reabastecer 
seu acervo, já que 80% dos itens foram destruídos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/apos-incendio-tres-anos-do-
incendio-museu-nacional-nao-alcanca-verba-necessaria-para-concluir
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 13:50:21
Título: Artigo | Agro, arma e insegurança alimentar no Brasil
Descrição: Ao afirmar que o fazendeiro deve se armar, Bolsonaro mostra política 
anti-reforma agrária e genocida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/artigo-agro-arma-e-inseguranca-
alimentar-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 12:40:38
Título: Grito dos Excluídos: \A democracia nunca esteve tão ameaçada\, diz 
organizadora do ato no PR
Descrição: O Grito dos Excluídos deste ano reforça a ausência de direitos 
básicos retirados pelo governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/grito-dos-excluidos-a-
democracia-nunca-esteve-tao-ameacada-diz-organizadora-do-ato-no-pr
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 12:21:45
Título: Campanha arrecada recursos para construção de Casa de Cultura no DF
Descrição: Projeto será desenvolvido no Centro de Formação Gabriela Monteiro, em
Brazlândia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/campanha-arrecada-recursos-para-
construcao-de-casa-da-cultura-no-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 12:05:30
Título: OPEP decide aumentar produção de petróleo
Descrição: Consórcio de produtores do combustível cita \incerteza\ causada pela 
covid-19, mas ressalta recuperação econômica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/opep-decide-aumentar-producao-
de-petroleo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 12:02:53
Título: Consumidores de baixa renda não podem ter energia elétrica cortada 
Descrição: A suspensão dos cortes vale até o final do mês de setembro e Aneel 
tem o poder de prorrogar ou não
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/consumidores-de-baixa-renda-nao-
podem-ter-energia-eletrica-cortada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 11:50:20
Título: Jogadores do Londrina entram em campo com faixa antirracista após 
ofensas contra Celsinho
Descrição: Além de ser chamado de “macaco” no último domingo, Brusque emitiu 
nota culpando o jogador
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/jogadores-do-londrina-entram-em-
campo-com-faixa-antirracista-apos-ofensas-contra-celsinho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 11:40:58
Título: Ação subsidia a venda de botijão de gás a R$ 60, em Belém, capital do 
Pará
Descrição: Ação tem o objetivo de denunciar a política de preços de Bolsonaro na
Petrobras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/acao-subsidia-a-venda-de-
botijao-de-gas-a-r-60-em-belem-capital-do-para
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 11:32:42
Título: Sem teto e sem comida: na capital do Brasil, só doações salvam famílias 
da fome
Descrição: Pandemia aumenta pobreza no DF e escancara uma das maiores crises 
sociais da história
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/sem-teto-e-sem-comida-na-
capital-do-brasil-so-doacoes-salvam-familias-da-fome
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 11:28:15
Título: Movimentos e entidades sociais entregam “carta pela vida” em defesa do 
vereador Renato Freitas
Descrição: A carta entregue pede o fim de violência por parte da guarda 
municipal em atos contra Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/movimentos-e-entidades-sociais-
entregam-carta-pela-vida-em-defesa-do-vereador-renato-freitas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 10:36:04
Título: Aplicativo cria canal de cobrança por políticas públicas para moradores 
de Brumadinho (MG)
Descrição: Campanha “Faça sua demanda chegar ao poder público” busca gerar 
cooperação entre sociedade e poder público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/aplicativo-cria-canal-de-
cobranca-por-politicas-publicas-para-moradores-de-brumadinho-mg

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 08:35:19
Título: \O Brasil não está lascado, é esse governo que está lascando o Brasil\, 
diz Lula a Gil do Vigor
Descrição: Com influenciadores digitais, ex-presidente foi convidado para 
debater saídas para o agravamento dos problemas sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/o-brasil-nao-esta-lascado-e-
esse-governo-que-esta-lascando-o-brasil-diz-lula-a-gil-do-vigor
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 08:01:15
Título: Artigo de brasileiros sobre combate à covid na China é premiado em 
conferência da Ásia-Pacífico
Descrição: “Nunca se tratou de um método autoritário”, ressalta um dos autores 
em conversa com o Brasil de Fato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/artigo-de-brasileiros-sobre-
combate-a-covid-na-china-e-premiado-em-conferencia-da-asia-pacifico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 07:59:55
Título: Intervenção Federal no RJ emprega 13 militares da ativa e tem custo 
anual de R$ 1,3 milhão
Descrição: Desativado há quase três anos, gabinete tem 18 servidores alocados 
para monitorar \legado\ e processos administrativos
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/intervencao-federal-no-rj-
emprega-13-militares-da-ativa-e-tem-custo-anual-de-r-1-3-milhao
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-03 09:05:12
Título: No voto, impresso ou eletrônico, Bolsonaro perde feio de Lula
Descrição: Pesquisa do PoderData garante que o ex-presidente Lula venceria o 
atual presidente Jair Bolsonaro por 55% a 30% no 2º turno, independe de o voto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/no-voto-impresso-ou-eletronico-
bolsonaro-perde-feio-de-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-03 00:07:27
Título: Vereadores de Vitória rejeitam título de cidadão honorário a Bolsonaro
Descrição: O antenado blogueiro Jamildo Melo conta que os vereadores de Vitória 
de Santo Antão, em Pernambuco, rejeitaram por maioria absoluta a concessão do 
título de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/vereadores-de-vitoria-rejeitam-
titulo-de-cidadao-honorario-a-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-02 22:20:11
Título: Por que o marco temporal das terras indígenas será rejeitado pelos 
ministros do STF
Descrição: Os ministros do STF irão concluir o julgamento do marco temporal nas 
terras indígenas somente na semana que vem, mas, de antemão, pode-se arriscar o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/por-que-o-marco-temporal-das-
terras-indigenas-sera-rejeitado-pelos-ministros-do-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-02 11:51:16
Título: Em live, Bolsonaro planeja reforçar manifestação em 7 de setembro e 
anunciar volta do horário de verão
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro planeja usar a live semanal desta quinta-
feira (02/09) para reforçar a convocação das manifestações em 7 de setembro, Dia
da Independência, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/em-live-bolsonaro-planeja-reforcar-
manifestacao-em-7-de-setembro-e-anunciar-volta-do-horario-de-verao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-02 08:43:31
Título: Para o andar de baixo, a depressão econômica já é 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: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 02:02:56
Título: CNTE presta apoio a professor ameaçado por bolsonaristas no MS : “Não 
nos intimidarão!”
Descrição: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação saiu em defesa do
professor Jaime Teixeira, ameaçado por motoqueiros bolsonaristas na porta de sua
casa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/cnte-presta-apoio-a-professor-ameacado-
por-bolsonaristas-no-ms-nao-nos-intimidarao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 00:59:17
Título: Defesa da Cultura e dos direitos de seus trabalhadores – Por Alexandre 
Padilha
Descrição: Em tempos de um governo tenta, a qualquer custo, destruir referências
culturais, artistas e instituições sofrem com as consequências dramáticas da 
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pandemia, é papel do agente público proteger a cultura nacional e seus 
trabalhadores
Url :https://revistaforum.com.br/rede/defesa-da-cultura-e-dos-direitos-de-seus-
trabalhadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 19:45:44
Título: 7 de setembro: Militares pedem ‘salvo-conduto’ para participar de atos 
golpistas, STJ nega
Descrição: Um PM e um militar da reserva alegaram que governadores querem 
dificultar a circulação de \pessoas de bem\ nos atos de 7 de setembro e, 
inclusive, citaram seus apoios ao voto impresso e destituição de ministros do 
STF
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/7-de-setembro-militares-pedem-salvo-
conduto-para-participar-de-atos-golpistas-stj-nega/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 18:25:27
Título: Câmara recua e reduz alíquota de imposto sobre lucros e dividendos
Descrição: \Nós temos que tributar os tubarões, os magnatas\, cobrou o deputado 
Afonso Florence (PT)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-recua-reduz-aliquota-imposto-
lucros-dividendos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 17:33:54
Título: Servidores públicos de Pernambuco espalham outdoors contra a reforma 
administrativa
Descrição: Objetivo da ação é chamar a atenção da população para o desmonte dos 
serviços públicos e o quanto isso pode afetar a vida dos cidadãos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pernambuco-outdoors-pec32/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 16:21:08
Título: Morre Pelão, o produtor que teve coragem de gravar Cartola
Descrição: Em fevereiro deste ano, o jornalista Celso de Campos Jr. lançou o 
imprescindível livro “Pelão – A Revolução pela Música”, em que conta a sua 
história musical
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-pelao-o-produtor-que-teve-
coragem-de-gravar-cartola/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 15:35:27
Título: Sinpro-DF: disparam casos de covid em escolas após volta das aulas 
presenciais
Descrição: O sindicato informa que, após o governo do DF determinar a volta às 
aulas presenciais, casos aumentaram em mais de 335% em 16 dias
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sinpro-df-disparam-casos-de-covid-em-
escolas-apos-volta-das-aulas-presenciais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 14:43:44
Título: Lula e Linn da Quebrada falam sobre questões LGBT: “Vamos vencer o 
ódio”, veja vídeo
Descrição: Durante live, a cantora questionou o ex-presidente por encontro com 
pastor Isidoro e afirmou que “só representatividade não basta, é preciso falar 
de participação social”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-linn-lgbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 14:41:02
Título: BBBs agradecem Lula e bomba no clã Bolsonaro: Jair Renan teve ajuda de 
lobista investigado na CPI
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Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre a live de Lula com os ex-
BBBs Thelminha e Gil do Vigor, onde eles agradecem o ex-presidentes por 
políticas públicas como o ProUni.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bbbs-agradecem-lula-e-bomba-no-cla-
bolsonaro-jair-renan-teve-ajuda-de-lobista-investigado-na-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 14:18:28
Título: Escola de Cuiabá suspende professora por críticas a Bolsonaro
Descrição: Os comentários da professora feitos em aula foram gravados em áudio, 
compartilhados em grupos de WhatsApp e provocaram a revolta nos pais de alguns 
estudantes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/escola-de-cuiaba-suspende-professora-
por-criticas-a-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 13:48:38
Título: Apoio da Fiemg a Bolsonaro provoca racha entre empresários mineiros
Descrição: A entidade soltou documento um dia antes em que se alinha com 
Bolsonaro e faz críticas ao STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apoio-da-fiemg-a-bolsonaro-provoca-
racha-entre-empresarios-mineiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 13:30:56
Título: Omar Aziz aciona STF e pede condução coercitiva de Marconny Albernaz
Descrição: A CPI quer saber sobre a possível atuação de Marconny como lobista da
Precisa Medicamentos e qual é a sua relação com a família Bolsonaro, pois, 
documentos apontam que o lobista ajudou o filho mais novo do presidente a abrir 
sua empresa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/aziz-coercitiva-marconny-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 13:13:01
Título: Petroleiros vendem gás a R$ 50 e denunciam política de preços de 
Bolsonaro
Descrição: Trabalhadores da Petrobras denunciam a política de preços do governo 
Bolsonaro que já projeta novo aumento no valor do botijão de gás. Ação vai 
distribuir ainda mais de 400 quilos de feijão contra \fuzil\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/petroleiros-vendem-gas-a-r-50-e-
denunciam-politica-de-precos-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-02 12:44:22
Título: Após crimes em Mariana, Samarco ganha prêmio do Uol: “Melhores empresas 
para trabalhar”
Descrição: A empresa é responsável pelo maior desastre socioambiental no Brasil,
moradores da cidade atingidos pelo rompimento da barragem aguardam até hoje por 
reparação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/samarco-mariana-premio-barragem/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-02 11:00:01
Título: Entrevista: é a lógica miliciana que governa o Brasil, diz Bruno Paes 
Manso
Descrição: Para o autor de ‘Repúblicas das milícias’, na cartilha de Bolsonaro, 
achacar alguém pelo preço do gás ou destruir uma floresta é a mesma coisa. 
Estamos próximos a uma República Federativa de Rio das Pedras.The post 
Entrevista: é a lógica miliciana que governa o Brasil, diz Bruno Paes Manso 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/02/entrevista-logica-miliciana-bolsonaro-
brasil-bruno-paes-manso/
 
Fonte: OGlobo
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Data: 2021-09-03 05:15:40
Título: Museu Histórico Nacional e Crab reabrem com novas exposições
Descrição: O Museu Histórico Nacional e o Centro Sebrae de Referência do 
Artesanato (Crab), ambos no Centro, voltam a receber visitantes depois de um 
período de portas fechadas por conta da pandemia. 
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/museu-historico-nacional-crab-reabrem-com-
novas-exposicoes-25181959
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Data: 2021-09-03 01:49:00
Título: Sobras partidárias e quarentena de militares geram polêmica no debate do
novo Código Eleitoral
Descrição: A relatora da proposta anunciou que vai retirar do seu texto o fim 
das sobras partidárias
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/803033-sobras-partidarias-e-quarentena-
de-militares-geram-polemica-no-debate-do-novo-codigo-eleitoral/
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Data: 2021-09-03 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 3 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (3), marcada pela decisão do premiê japonês de 
deixar a liderança de seu partido, pelo incidente em um supermercado da Nova 
Zelândia, descrito como \ataque terrorista\, e pelos confrontos na fronteira da 
Faixa de Gaza.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021090317967559-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-3-de-setembro/
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Data: 2021-09-02 15:38:20
Título: Incêndios florestais no Brasil: como prevenir, combater e restaurar 
áreas atingidas pelo fogo?
Descrição: Segundo dados, quase 190 mil km² da floresta amazônica queimaram 
entre 2001 e 2019, ou seja, cerca de 20 mil campos de futebol destruídos pelo 
fogo em 18 anos. A Sputnik Brasil conversou com analista para saber como 
prevenir, combater e restaurar áreas florestais prejudicadas por incêndios.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021090217965721-incendios-florestais-no-
brasil-como-prevenir-combater-e-restaurar-areas-atingidas-pelo-fogo/
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