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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-04 01:40:00
Título: 157 cidades no Brasil e exterior confirmam atos contra Bolsonaro no 7 de
setembro, veja a lista
Descrição: Brasileiros vão às ruas para defender a democracia em meio às ameaças
golpistas de Bolsonaro e seus apoiadores
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/157-cidades-no-brasil-e-exterior-
confirmam-atos-contra-bolsonaro-no-7-de-setembro-veja-a-lista/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-09-03
Título: Bolsonaro ficou histérico ao saber que PGR pediu prisão de blogueiro
Descrição: Bolsonaro ficou muito irritado ao saber que Augusto Aras pediu a 
prisão do blogueiro Wellington Macedo. O bolsonarista foi preso pela Polícia 
Federal por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A prisão é 
preventiva, sem prazo determinado para soltura. E coloca outros bolsonaristas na
mira da Justiça. A ordem de prisão partir de Moraes não surpreendeu o 
presidente. Ele sabe que está em uma guerra e já percebeu que o ministro não vai
recuar. Só que sua irritação é que mais uma vez Aras foi contra o interesse 
dele. Se o clima até ontem era de decepção, agora é de irritação.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/bolsonaro-histerico-aras/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 20:26:02
Título: PF prende blogueiro bolsonarista e busca caminhoneiro em cumprimento de 
mandado do STF
Descrição: Wellington Macedo é um dos alvos de inquérito que investiga 
manifestações contra as instituições e a democracia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/pf-prende-blogueiro-
bolsonarista-e-busca-caminhoneiro-em-cumprimento-de-mandado-do-stf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-04 00:44:18
Título: Caminhoneiros e empresários abandonam Bolsonaro e negam apoio a atos 
golpistas
Descrição: Representantes dos dois segmentos reiteraram que suposta adesão em 
massa às manifestações de 7 de setembro é falsa. Participação seria restrita 
apenas a autônomos que não falam pelas entidades
Url :https://revistaforum.com.br/politica/caminhoneiros-empresarios-abandonam-
bolsonaro/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-03 15:00:00
Título: “Uma Marcha da Família com Deus, sozinha, não fará verão”, diz jurista
Descrição: Para Belisário Santos Jr, da Comissão Arns, “não somos o país de 
1964” e manifestações bolsonaristas de 7 de setembro não terão força para abalar
as instituições democráticas
Url :https://apublica.org/2021/09/uma-marcha-da-familia-com-deus-sozinha-nao-
fara-verao-diz-jurista/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Mensagem do presidente da CNBB para o Dia da Pátria: somos todos irmãos!
Descrição: “Não se deixe convencer por quem agride os poderes Legislativo e 
Judiciário. A existência de três poderes impede a existência de totalitarismos”,
disse. Dom Walmor defende que não é possível aceitar, independentemente das 
convicções político-partidárias de cada um, agressões aos pilares que sustentam 
a democracia. Agredir, eliminar, hostilizar, ignorar ou excluir, segundo o 
arcebispo, são verbos que não combinam com um sistema democrático.
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Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-09/mensagem-presidente-da-
cnbb-para-o-dia-da-patria.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 22:41:19
Título: Todos os PMs que participarem de atos golpistas em SP serão presos, diz 
ouvidor das polícias
Descrição: Medida foi revelada em reunião com o Condepe, que montou uma comissão
com a OAB e defensoria pública para garantir segurança nos atos do 7 de setembro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/todos-os-pms-que-participarem-de-atos-
golpistas-em-sp-serao-presos-diz-ouvidor-das-policias/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-03 20:23:55
Título: Após denúncias sobre clã Bolsonaro, parlamentares planejam CPMI da 
Rachadinha
Descrição: O Metrópoles, parceiro do Blog do Esmael, publicou novas informações 
sobre supostos crimes envolvendo a família do presidente da República Jair 
Bolsonaro Em meio às 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/apos-denuncias-sobre-cla-bolsonaro-
parlamentares-planejam-cpmi-da-rachadinha/

Fonte: Poder360
Título: Empresas ligadas a ex de Bolsonaro podem ter sido usadas em rachadinhas,
diz MP
Descrição: Devolução de salário teria sido organizada pelo gabinete do vereador 
Carlos Bolsonaro
Url :https://www.poder360.com.br/justica/empresas-ligadas-a-ex-de-bolsonaro-
podem-ter-sido-usadas-em-rachadinhas-diz-mp/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-09-04
Título: Mulheres indígenas ocupam Brasília para reflorestar mentes e curar a Terra; leia o
manifesto das primeiras brasileiras
Descrição: A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da 
Ancestralidade (Anmiga) realiza entre os dias 7 e 11 de setembro a 2ª Marcha 
Nacional das Mulheres Indígenas, em Brasília.
Com o tema “Mulheres originárias: Reflorestando mentes para a cura da Terra’, 
está prevista a participação de cerca de 4 mil mulheres, com mais de 150 povos, 
vindas de todos os biomas do Brasil, durante os 3 dias de atividades, que 
acontecem no espaço da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE).
“Estamos em busca da garantia de nossos territórios, das que nos antecederam, 
para as presentes e futuras gerações, defendendo o meio ambiente, este bem comum
que garante nossos modos de vida enquanto humanidade. Para além de mero recurso 
físico é igualmente morada dos espíritos das florestas, dos animais e das águas 
da vida com um todo, fonte de nossos conhecimentos ancestrais”, reforça o 
comunicado da Anmiga sobre a marcha.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/mulheres-indigenas-ocupam-
brasilia-para-reflorestar-mentes-e-curar-a-terra-leia-o-manifesto-das-primeiras-
brasileiras.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 22:52:45
Título: Operação com desfile de tanques de Bolsonaro custou R$ 3,7 milhões
Descrição: Dados obtidos pelo Estadão através da LAI detalham gastos com a 
operação que foi usada para pressionar a Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/operacao-com-desfile-de-tanques-de-
bolsonaro-custou-r-37-milhoes/

Fonte: MST
Data: 2021-09-03
Título: Nosso adeus a Sérgio Mamberti
Descrição: ...Mamberti não cansou afirmar que se via como um militante do MST. 
Ele sempre expressou um profundo orgulho em se sentir parte do Movimento. 
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Trabalhou incessantemente com o MST enquanto esteve no Ministério da Cultura, 
ajudando a fortalecer as dezenas de pontos de cultura ligados à Rede Cultural da
Terra. Também apoiou os encontros de formação realizados com Augusto Boal e o 
CTO-RJ que resultaram na formação da Brigada Nacional de Teatro do MST Patativa 
do Assaré. Mamberti se manteve até seus últimos dias como um combatente pelo 
Brasil e pela cultura brasileira. Ele via o atual cenário com as seguintes 
palavras: “existe uma política de extermínio cultural, de fazer com que a 
cultura perca seu papel de agente transformador, sendo que há um desmonte 
sistemático de todas as conquistas dos últimos anos, e não só as do nosso 
governo (PT). A maior tragédia que a gente vê agora é com as culturas indígenas.
O que está havendo com o meio ambiente e as culturas indígenas, há uma questão 
cultural, de sobrevivência. As mortes no campo, as tragédias nas terras 
indígenas, são tão graves quanto nas comunidades periféricas. São ações de 
extermínio cultural, de dizimar toda a diferença, porque as mortes são no 
sentido de um preconceito.” ...
Url : https://mst.org.br/2021/09/03/nosso-adeus-a-sergio-mamberti/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Embaixada dos EUA no Brasil alerta sobre os atos no Sete de Setembro
Descrição: A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu nesta sexta-feira (3)
um comunicado alertando sobre os atos pró-Bolsonaro previstos para o feriado de 
Sete de Setembro. O conteúdo deste texto foi publicado antes no Congresso em 
Foco Insider, serviço exclusivo de informações sobre política e economia do 
Congresso em Foco. Para assinar, entre em contato com 
comercial@congressoemfoco.com.br. Encaminhado [ ]The post Embaixada dos EUA no 
Brasil alerta sobre os atos no Sete de Setembro appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/embaixada-dos-eua-no-brasil-
alerta-sobre-os-atos-no-sete-de-setembro/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden ordena a desclassificação de arquivos em 11 de setembro
Descrição: Washington, 3 de setembro (Prensa Latina) O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, ordenou hoje ao Departamento de Justiça e a outras agências 
federais que examinem e divulguem documentos relacionados aos ataques 
terroristas de 11 de setembro de 2001.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473538&SEO=biden-ordena-
desclasificar-archivos-sobre-el-11-de-septiembre

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Esquerda indiana apóia greve nacional convocada por camponeses
Descrição: Nova Delhi, 3 de setembro (Prensa Latina) Os partidos de esquerda na 
Índia se manifestaram hoje em apoio à greve nacional (Bharat Bandh) convocada 
pela coalizão de sindicatos agrários Samyukta Kisan Morcha para 25 de setembro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473472&SEO=izquierda-de-la-
india-apoya-huelga-nacional-convocada-por-campesinos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 20:36:54
Título: Lula se despede de Sérgio Mamberti em velório para amigos e familiares
Descrição: O vereador Eduardo Suplicy também esteve na cerimônia de despedida do
ator, falecido nesta sexta-feira (3) aos 82 anos
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lula-se-despede-de-sergio-mamberti-em-
velorio-para-amigos-e-familiares/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 18:34:32
Título: Ministério Público do DF denuncia policiais penais por agressão
Descrição: O MP acusa os quatro policiais de terem cometido violência arbitrária
e lesão corporal contra um interno da Papuda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/ministerio-publico-do-df-
denuncia-policiais-penais-por-agressao
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-09-03 16:32:42
Título: TCU trava liquidação da Ceitec mas votos de ministros causam apreensão
Descrição: Tribunal de Contas da União manda Paulo Guedes justificar extinção da
empresa em um prazo de 60 dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/tcu-trava-liquidacao-da-ceitec-
mas-votos-de-ministros-causam-apreensao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 16:04:42
Título: Casos de covid-19 aumentam nas escolas do DF e sindicato cobra testagem 
em massa
Descrição: No Distrito Federal, até 1º de setembro, 69 escolas da rede pública 
de ensino registraram casos de covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/casos-de-covid-19-aumentam-nas-
escolas-do-df-e-sindicato-cobra-testagem-em-massa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 15:45:06
Título: Governador do Rio de Janeiro é investigado por suspeita de fraude em 
compra de cestas básicas
Descrição: Relatórios do TCE-RJ e da Alerj apontam que prejuízos aos cofres 
públicos podem chegar a R$ 3,4 milhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/governador-do-rio-de-janeiro-e-
investigado-por-suspeita-de-fraude-em-compra-de-cestas-basicas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 15:44:33
Título: Justiça veta propaganda de laboratório farmacêutico sobre uso de 
Invermectina para tratar covid
Descrição: Medicamento não é indicada para o combate ao coronavírus, ação 
judicial visa combater a publicidade enganosa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/justica-veta-propaganda-de-
laboratorio-farmaceutico-sobre-uso-de-invermectina-para-tratar-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 15:33:18
Título: Morre Marilene Dantas Melo, militante do MST da Paraíba 
Descrição: \Saúde é a capacidade de lutar contra tudo o que nos oprime\, MST em 
homenagem a militante
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/morre-marilene-dantas-melo-
militante-do-mst-da-paraiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 15:27:07
Título: Entenda a relação entre desmatamento e o aumento do preço da conta de 
luz no Brasil
Descrição: Ação judicial pede que o Estado brasileiro seja obrigado a cumprir 
metas ambientais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/entenda-a-relacao-entre-
desmatamento-e-o-aumento-do-preco-da-conta-de-luz-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 13:34:50
Título: Manifestantes fazem ato contra caos e corrupção na saúde do Distrito 
Federal (DF)
Descrição: Protesto pacífico ocorreu na portaria do Hospital de Base, gerido 
pelo IGES-DF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/manifestantes-fazem-ato-contra-
caos-e-corrupcao-na-saude-do-distrito-federal-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 13:27:58
Título:  Programa Rio sem LGBTIfobia foi aprovado em votação da Alerj e segue 
para sanção do governador
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Descrição: Cláudio Castro tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o 
projeto dos deputados Carlos Minc e Gilberto Palmares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/programa-rio-sem-lgbtifobia-foi-
aprovado-em-votacao-da-alerj-e-segue-para-sancao-do-governador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 12:55:18
Título: Com salário de R$ 41 mil, Elcio Franco está há 40 dias com agenda vazia 
em cargo no Palácio
Descrição: Levantamento da agenda do ex-número 2 da Saúde na gestão de Pazuello 
mostra apenas duas reuniões internas em 4 meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/com-salario-de-r-41-mil-elcio-
franco-esta-ha-40-dias-com-agenda-vazia-em-cargo-no-palacio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 12:20:28
Título: Artigo | Falta de inclusão na web dificulta processos de cidadania para 
pessoas com deficiência
Descrição: O protagonismo na busca por seus direitos está atrelado a garantias 
constitucionais, inclusive no meio digital
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/artigo-falta-de-inclusao-na-web-
dificulta-processos-de-cidadania-para-pessoas-com-deficiencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 11:47:12
Título: Hildegard Angel: “Já notaram o aumento do câncer no Brasil? O agro é 
morte, o agro é câncer”
Descrição: Internada com covid-19, a jornalista divulga carta e afirma que não 
quer “deixar nada por dizer”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/hildegard-angel-ja-notaram-o-
aumento-do-cancer-no-brasil-o-agro-e-morte-o-agro-e-cancer
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 10:30:36
Título: Grito dos Excluídos em MG: protestos de 7 de setembro pedem impeachment 
de Bolsonaro
Descrição: Manifestação na semana da pátria acontece há 27 anos, veja lista de 
cidades em MG e orientações sanitárias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/grito-dos-excluidos-protestos-
de-7-de-setembro-pedem-impeachment-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 10:22:56
Título: Petroleiros fazem ação no RJ de venda de botijão de gás de cozinha a 
preço justo
Descrição: Campanha em Campo Grande, na zona oeste do Rio, distribuiu alimentos 
e teve como lema “Gás e feijão, fuzil não!”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/petroleiros-fazem-acao-no-rj-de-
venda-de-botijao-de-gas-de-cozinha-a-preco-justo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 09:26:02
Título: Bolsonaro favorece indústria farmacêutica e desfigura lei da \quebra de 
patentes\
Descrição: Presidente protegeu monopólios, retirando obrigatoriedades dos 
fabricantes e vetando a aplicação da nova lei na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/bolsonaro-favorece-industria-
farmaceutica-e-desfigura-lei-da-quebra-de-patentes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-03 07:59:02
Título: Comida ultraprocessada domina comércio do Metro-SP, só duas estações 
vendem fruta, mostra USP
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Descrição: Já refrigerantes foram encontrados em todas as estações, em uma média
de oito tipos por estabelecimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/comida-ultraprocessada-domina-
comercio-do-metro-sp-so-duas-estacoes-vendem-fruta-mostra-usp
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-03 11:24:29
Título: Bolsonaro terá mesmo fim que Flordelis: a prisão, segundo Felipe Neto
Descrição: O youtuber Felipe Neto prevê um fim para o presidente Jair Bolsonaro 
parecido com o da ex-deputada Flordelis, que foi cassada pela Câmara e na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/bolsonaro-tera-mesmo-fim-que-
flordelis-a-prisao-segundo-felipe-neto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-04 01:24:25
Título: Foragido, Zé Trovão diz que não vai se entregar até 7 de setembro
Descrição: O advogado do bolsonarista disse à Veja que tentam \silenciar\ Zé 
Trovão, promotor de atos golpistas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/foragido-ze-trovao-nao-vai-se-entregar-
7-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-04 00:57:52
Título: Prefeito bolsonarista alega ser analfabeto para não assinar depoimento à
PF
Descrição: Em entrevista, no entanto, Gilmar Alba afirmou ter \ensino médio 
incompleto\, o prefeito gaúcho foi pego pela PF com R$ 505 mil em aeroporto de 
São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prefeito-bolsonarista-analfabeto-
depoimento-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-04 00:13:01
Título: Evaristo Costa “descobre” que foi demitido da CNN ao assistir o canal na
TV
Descrição: Jornalista estava de férias e só ficou sabendo da demissão ao ligar 
na emissora por não ver seu programa nas chamadas da televisão
Url :https://revistaforum.com.br/midia/evaristo-costa-descobre-que-foi-demitido-
da-cnn-ao-assistir-o-canal-na-tv/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 23:58:07
Título: Bolsonaro usa 7 de setembro para intimidar o país, diz Glenn
Descrição: Para o jornalista, o presidente quer mostrar o que pode acontecer 
caso seus filhos sejam presos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-7-de-setembro-intimidar-
pais-glenn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 23:18:45
Título: Ex-esposa de Bolsonaro teria forjado roubo de carro de luxo para ficar 
com seguro
Descrição: Acusação foi dada por Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-
funcionário da família do presidente, que tem feito revelações sobre crimes 
supostamente praticados pelo clã ao colunista Guilherme Amado, do site 
Metrópoles
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ex-esposa-bolsonaro-forjado-roubo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 20:25:08
Título: Senador quer que CPI ouça ex de Bolsonaro sobre rachadinhas
Descrição: Alessandro Vieira apresentou requerimento à CPI do Genocídio em razão
das revelações de Marcelo Luiz Nogueira de Santos
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/senador-cpi-ex-de-bolsonaro-
rachadinhas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 20:01:51
Título: Polícia Federal estaria monitorando extremista de direita em SP e 
Brasília
Descrição: Reportagem da Agência Pública afirma que relatório da PF prevê sérias
tensões na maior cidade do país e na capital federal nos atos golpistas marcados
por Bolsonaro e já teria plano emergencial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/policia-federal-monitorando-
extremista-sp-brasilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 19:59:12
Título: PGR recomenda que MP mude denúncia contra Flávio Bolsonaro e Queiroz
Descrição: Defesa de Queiroz solicitou nova denúncia após decisão do STJ de 
anular quebra de sigilo do filho do presidente Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pgr-mp-mude-denuncia-flavio-bolsonaro-
e-queiroz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 19:48:56
Título: Contra fuzil, feijão: movimentos sociais vão arrecadar alimentos no 7 de
setembro de SP
Descrição: Organização dos atos Fora Bolsonaro e Grito dos Excluídos vai doar 
mais de 15 toneladas de alimentos a comunidades periféricas e fará contraponto 
ao discurso armamentista de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/contra-fuzil-feijao-movimentos-
sociais-vao-arrecadar-alimentos-no-7-de-setembro-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 19:32:17
Título: Programão da Fórum com o jornalista Glenn Greenwald e a cantora Karina 
Buhr
Descrição: Após dizer que ninguém precisa temer o 7 de Setembro, Bolsonaro volta
a ameaçar o Supremo e o país. Na estreia do Programão da Fórum, Cynara Menezes 
entrevista o jornalista Glenn Greenwald e a cantora Karina Buhr. Com Lucas 
Rocha. #RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo da Revista Fórum!Assine aqui: 
https://revistaforum.com.br/apoieDOE COM PIX pela chave: 
pix@revistaforum.com.brFaça [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/programao-da-forum-com-o-jornalista-
glenn-greenwald-e-a-cantora-karina-buhr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 19:09:01
Título: Jornalista que corrigiu Marcos Rogério é demitida da TV Senado
Descrição: Na CPI, o senador bolsonarista tentou equiparar Drauzio Varella com 
Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jornalista-corrigiu-marcos-rogerio-
demitida-tv-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 18:37:39
Título: Rachadinha é corrupção: entenda o crime cometido pela família Bolsonaro
Descrição: À Fórum, advogada criminalista afirma que a “rachadinha” é corrupção 
passiva e não peculato
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/rachadinha-corrupcao-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 18:23:03
Título: Renan Bolsonaro apaga homenagem a ex-funcionário que fez revelações 
sobre clã
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Descrição: Marcelo Nogueira revelou que a mãe de Renan comandava rachadinhas e 
traía Jair Bolsonaro com um bombeiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-bolsonaro-apaga-homenagem-ex-
funcionario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 18:19:18
Título: Bolsonaro gay? Por que os conservadores têm fixação com a sexualidade?
Descrição: A utilização da sexualidade alheia como ferramenta política não é 
nova e tem por objetivo esconder os reais objetivos dos grupos neoliberais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-conservadores-gay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 17:04:50
Título: Embaixada dos EUA emite alerta por causa das manifestações a favor de 
Bolsonaro
Descrição: Atos antidemocráticos de 7 de setembro geram temor de violência nas 
autoridades norte-americanas
Url :https://revistaforum.com.br/global/embaixada-dos-eua-emite-alerta-por-
causa-das-manifestacoes-a-favor-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 14:34:00
Título: Carlos e Flávio Bolsonaro fizeram homenagens a bombeiro que teria sido 
amante de ex-mulher do pai
Descrição: Luis Claudio Teixeira da Silva, que teria sido amante de Ana Cristina
Siqueira Valle, recebeu homenagens na Câmara e na Alerj dos filhos de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-e-flavio-bolsonaro-fizeram-
homenagens-a-bombeiro-que-teria-sido-amante-de-ex-mulher-do-pai/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 14:04:34
Título: “Narcos Rogério”: senador vira meme depois que assessor foi preso por 
tráfico
Descrição: Nas redes, o parlamentar virou um dos assuntos mais comentados e foi 
comparado com personagens históricos do narcotráfico
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/narcos-rogerio-meme/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 13:37:10
Título: Bolsonaro tirou ex do controle das “rachadinhas” após descobrir que era 
traído com bombeiro
Descrição: Até então, o esquema era comandado por ela. Após a traição, passou 
para as mãos dos filhos Carlos e Flávio. Revelação é do ex-funcionário Marcelo 
Luiz Nogueira dos Santos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-tirou-ex-do-controle-das-
rachadinhas-apos-descobrir-que-era-traido-com-bombeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 12:38:40
Título: Crise energética: Termelétricas são investigadas por suposto cartel
Descrição: Cade pediu informações a mais de 45 empresas sobre custos da geração 
de energia elétrica nos últimos três anos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/crise-energetica-termeletricas-sao-
investigadas-por-suposto-cartel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 12:23:59
Título: Polícia de Santa Catarina fecha fábrica de artigos nazistas
Descrição: Localizada na cidade de Timbó, a loja comercializava quadros com 
imagens de Hitler e canecas com o símbolo do nazismo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/policia-fabrica-nazista/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-09-03 11:55:12
Título: Sérgio Reis diz à PF que se reuniu com comandantes das Forças Armadas
Descrição: As assessorias das três Forças, no entanto, negam que os comandantes 
se encontraram com o cantor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sergio-reis-diz-a-pf-que-se-reuniu-
com-comandantes-das-forcas-armadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 11:49:15
Título: Mortes de indígenas por coronavírus crescem 41% em agosto
Descrição: Ao menos 798 indígenas já faleceram em decorrência da pandemia no 
Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mortes-de-indigenas-por-
coronavirus-crescem-41-em-agosto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-03 00:52:08
Título: Rosa Weber mantém quebra de sigilos de Allan dos Santos
Descrição: O blogueiro bolsonarista tentou impedir que a CPI do Genocídio 
avançasse sobre seus dados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rosa-weber-mantem-quebra-de-sigilos-
de-allan-dos-santos/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-03 23:05:45
Título: Como líderes evangélicos usam redes para apoiar ato pró-Bolsonaro
Descrição: Religiosos convocam fiéis para participarem de manifestações de sete 
de setembro em todo o país. Nos últimos meses, pesquisas apontam queda do apoio 
de eleitores evangélicos ao presidente.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58442769?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-03 08:40:47
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: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-03 00:00:00
Título: Boulos vai a encontro com empresários, debate e os convida para visitar 
assentamento de sem teto
Descrição: Guilherme Boulos se reuniu na quinta (2) com empresários que atuam na
indústria, no comércio e no mercado financeiro para falar sobre a situação do 
Brasil. Ele foi convidado pela Esfera, plataforma que reúne parte do PIB para 
promover o diálogo com personalidades do universo político e econômico. Já 
participaram de encontros ou eventos, entre outros, Fernando Haddad, Paulo 
Guedes, Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz.Leia mais (09/03/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/09/boulos-vai-a-encontro-com-empresarios-debate-
e-os-convida-para-visitar-assentamento-de-sem-teto.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-03 00:00:00
Título: Exército pune sargento que protestou em live de deputado bolsonarista
Descrição: O Exército Brasileiro decidiu punir o sargento que havia se queixado 
dos salários na Força em uma live promovida pelo ex-líder do governo Jair 
Bolsonaro na Câmara, Major Vítor Hugo (PSL-GO).Leia mais (09/03/2021 - 18h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/09/exercito-pune-sargento-que-protestou-em-live-de-deputado-bolsonarista.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/09/boulos-vai-a-encontro-com-empresarios-debate-e-os-convida-para-visitar-assentamento-de-sem-teto.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/09/boulos-vai-a-encontro-com-empresarios-debate-e-os-convida-para-visitar-assentamento-de-sem-teto.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/09/boulos-vai-a-encontro-com-empresarios-debate-e-os-convida-para-visitar-assentamento-de-sem-teto.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/58377635?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58442769?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58442769?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://revistaforum.com.br/politica/rosa-weber-mantem-quebra-de-sigilos-de-allan-dos-santos/
https://revistaforum.com.br/politica/rosa-weber-mantem-quebra-de-sigilos-de-allan-dos-santos/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/mortes-de-indigenas-por-coronavirus-crescem-41-em-agosto/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/mortes-de-indigenas-por-coronavirus-crescem-41-em-agosto/
https://revistaforum.com.br/politica/sergio-reis-diz-a-pf-que-se-reuniu-com-comandantes-das-forcas-armadas/
https://revistaforum.com.br/politica/sergio-reis-diz-a-pf-que-se-reuniu-com-comandantes-das-forcas-armadas/


m.br/poder/2021/09/exercito-pune-sargento-que-protestou-em-live-de-deputado-
bolsonarista.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-03 20:55:00
Título: Audiência debaterá papel das mulheres indígenas no combate às ameaças a 
seus povos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/803103-audiencia-debatera-papel-das-
mulheres-indigenas-no-combate-as-ameacas-a-seus-povos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-03 18:44:03
Título: 'Incitação a atos violentos': ministro Alexandre de Moraes manda PF 
prender blogueiro bolsonarista
Descrição: O blogueiro cearense Wellington Macedo é alvo de investigação por 
incitação a atos violentos e financiamento de atos contra as instituições e a 
democracia.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021090317972047-incitacao-a-atos-
violentos-ministro-alexandre-de-moraes-manda-pf-prender-blogueiro-bolsonarista/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-03 18:06:26
Título: PF prevê 7 de setembro tenso em SP e Brasília e monitora extremistas de 
direita
Descrição: Segundo análises da PF obtidas pela Agência Pública, o foco da área 
de inteligência são milícias e grupos bolsonaristas radicais, de perfil 
paramilitar
Url :https://apublica.org/2021/09/pf-preve-7-de-setembro-tenso-em-sp-e-brasilia-
e-monitora-extremistas-de-direita/
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