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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-05 16:02:06
Título: PSDB-SP irá ao Vale do Anhagabaú no 7 de setembro, em ato da Esquerda 
contra Bolsonaro 
Descrição: Segundo jornal, diretório municipal da sigla confirmou participação 
de filiados no ato após enfrentar críticas internas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/05/psdb-sp-ira-ao-vale-do-
anhagabau-no-7-de-setembro-em-ato-da-esquerda-contra-bolsonaro

Fonte: CUT
Data: 2021-09-05
Título: Mais de 200 cidades já confirmaram atos no dia 7 de setembro. Veja no 
mapa
Descrição: No dia 7 de setembro, próxima terça-feira, os brasileiros vão ocupar 
as ruas de mais de 200 cidades do Brasil e exterior em mobilizações pelo 
#ForaBolsonaro e pelo Grito dos Excluídos. A indignação da maioria da população 
contra o pior presidente da história do país também ocupará as redes sociais.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/164-cidades-ja-confirmaram-atos-no-dia-7-
de-setembro-veja-no-mapa-bf6e

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-06 08:13:17
Título: Por que visão de investidores estrangeiros sobre o Brasil piorou no 
último mês
Descrição: Possibilidade de que governo não cumpra teto de gastos ou não quite 
dívidas e tensão entre Bolsonaro e demais poderes explicam retirada de recursos 
do Brasil
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58443949?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 18:48:46
Título: Internada, Hildegard Angel manda recado: “Precisamos tirar esse 
genocida”
Descrição: Em tratamento contra Covid, a jornalista ainda defendeu a eleição de 
Lula em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/midia/hildegard-angel-recado-tirar-esse-
genocida/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 17:25:03
Título: Reportagem do The Guardian expõe bolsonarismo ao ridículo para o mundo
Descrição: Jornal britânico, um dos mais influentes do planeta, retrata de forma
crua os delírios do presidente brasileiro e de seus fanáticos seguidores e 
informa que para muitos ele é um “enviado de Deus”
Url :https://revistaforum.com.br/global/the-guardian-expoe-bolsonarismo-
ridiculo/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-05
Título: Atos de 7 de setembro expõem Bolsonaro em seu momento de maior fraqueza
Descrição: Para analistas políticos, atos contra a democracia são projetados 
para criar uma falsa sensação de força no momento mais delicado de Bolsonaro 
desde que assumiu a presidência
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/atos-de-7-de-setembro-
expoe-bolsonaro-em-seu-momento-de-maior-fraqueza/
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Fonte: The Guardian
Data: 2021-09-06 07:55:18
Título:  Brasil: alerta que Bolsonaro pode estar planejando golpe militar em 
meio a comícios
Descrição: Ex-líderes mundiais e figuras públicas dizem que marchas nacionais 
são inspiradas na insurreição do Capitólio dos Estados Unidos. O presidente 
brasileiro, Jair Bolsonaro, e seus aliados podem estar se preparando para dar um
golpe militar no Brasil, segundo um influente grupo de ex-presidentes, 
primeiros-ministros e importantes figuras públicas à esquerda. Uma carta aberta 
afirma que os comícios que os seguidores de Bolsonaro estão realizando na terça-
feira representam um perigo para a democracia e equivalem a uma insurreição 
inspirada no ataque de apoiadores de Donald Trump ao Capitólio dos EUA em 6 de 
janeiro. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/sep/06/brazil-warning-bolsonaro-may-
be-planning-military-coup-amid-rallies

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-09-05
Título: CPI da Covid pode denunciar Bolsonaro por crime de lesa-humanidade.
Descrição: 'Houve a clara utilização dos manauaras como cobaias. A CPI apontará 
para essas responsabilidades', garante Randolfe Rodrigues
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/cpi-da-covid-pode-denunciar-
bolsonaro-por-crime-de-lesa-humanidade/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-05 17:19:12
Título: Pelo menos nove contas bancárias financiam atos bolsonaristas, diz site
Descrição: Arrecadação de dinheiro para protestos que estimulam a violência e 
atentam contra a democracia é ilícita
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/05/pelo-menos-nove-conta-bancarias-
financiam-atos-bolsonaristas-diz-site

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 18:00:18
Título: Ciro Gomes denuncia que Bolsonaro “quer produzir um cadáver” no 7 de 
setembro, veja vídeo
Descrição: Para ex-ministro, “uma minoria de policiais celerados e bandidos pode
matar uma senhora, ou uma criança, para criam um ambiente de caos”. O 
presidenciável aconselha até mesmo aos bolsonaristas terem cuidado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-bolsonaro-produzir-cadaver/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-09-05
Título: Mobilização para o 7 de Setembro não fura a ‘bolha’ bolsonarista nas 
redes sociais.
Descrição: Dados mostram que apenas 12% dos perfis responderam por mais de dois 
terços dos tuítes sobre os atos antidemocráticos.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/mobilizacao-para-o-7-de-setembro-
nao-fura-a-bolha-bolsonarista-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-05 16:33:41
Título: Órgão de controle policial do MPF diz que ataques à democracia \serão 
rigorosamente punidos\
Descrição: Nota \expressa preocupação\ e diz esperar dos policiais \plena 
obediência à Constituição, às leis e à democracia\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/05/orgao-de-controle-policial-do-
mpf-diz-que-ataques-a-democracia-serao-rigorosamente-punidos

Fonte: Congresso em Foco
Título: Há 60 anos, a “Campanha da Legalidade” impedia um golpe
Descrição: Foram dias tensos, parecidos com os atuais. Entre 25 de agosto e 7 de
setembro de 1961, o Brasil assistia a mais um nervoso capítulo da sua breve e 
conturbada história democrática. Sob forte influência de interesses 
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internacionais e o apoio de setores da elite brasileira, acontecia uma tentativa
dos ministros das Forças Armadas de [ ]The post Há 60 anos, a “Campanha da 
Legalidade” impedia um golpe appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/colunas-destaque/ha-60-anos-a-campanha-
da-legalidade-impedia-um-golpe/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-05 15:30:29
Título: Área derrubada da Amazônia em terras indígenas e protegidas é 3 vezes 
maior que a cidade de SP
Descrição: Mato Grosso, Amazonas e Rondônia são os estados amazônicos com as 
maiores áreas de exploração irregular em 2019 e 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/05/area-derrubada-da-amazonia-em-
terras-indigenas-e-protegidas-e-3-vezes-maior-que-a-cidade-de-sp

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Anvisa entra em campo e interrompe jogo entre Brasil e Argentina
Descrição: Fiscais paralisaram a partida, válida pelas eliminatórias da Copa, em
busca de quatro jogadores argentinos que teriam desrespeitado regras de 
quarentena. Mais tarde, Conmebol confirmou cancelamento do jogo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/anvisa-entra-em-campo-e-interrompe-jogo-entre-
brasil-e-argentina/a-59093940?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Poder360
Título: “Escándalo”, “vergonha” e “papelón”: como a mídia mostrou a suspensão do
jogo
Descrição: Ao falar da suspensão da partida, Galvão Bueno disse que a atitude 
dos jogadores argentinos foi \vergonha mundial\
Url :https://www.poder360.com.br/midia/escandalo-vergonha-e-papelon-como-a-
midia-mostrou-a-suspensao-do-jogo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-05 14:00:33
Título: Com tornozeleira, Roberto Jefferson deixa provisoriamente a cadeia para 
se tratar em hospital
Descrição: Decisão do ministro Alexandre de Moraes mantém a prisão do ex-
deputado, mas autoriza tratamento em hospital particular
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/05/com-tornozeleira-roberto-
jefferson-deixa-provisoriamente-a-cadeia-para-se-tratar-em-hospital
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-05 13:50:16
Título: Flávio Dino: 7 de setembro, o verdadeiro patriotismo resistirá
Descrição: Por Flávio Dino* Neste 7 de setembro, alcançamos nosso 199º 
aniversário como nação juridicamente independente e entramos na contagem 
regressiva para o bicentenário nacional a  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/flavio-dino-7-de-setembro-o-
verdadeiro-patriotismo-resistira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-05 13:41:46
Título: Batalha de setembro nas ruas antecipa campanha eleitoral de 2022, por 
Milton Alves
Descrição: Por Milton Alves* Em setembro, entre os dias 7 e 12, vamos ter uma 
espécie de primeiro ensaio de campanha envolvendo os três principais blocos  %% 
POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/batalha-de-setembro-nas-ruas-
antecipa-campanha-eleitoral-de-2022-por-milton-alves/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 00:51:18
Título: Acabou a mamata? Militares que comandam estatais multiplicam salários
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Descrição: Com o aval de Paulo Guedes, reservistas somam o valor de suas 
volumosas aposentadorias com o salário de estatais e chegam a embolsar R$ 260 
mil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mamata-militares-estatais-multiplicam-
salarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 01:50:21
Título: Economista João Sayad, ex-ministro do Planejamento, morre aos 75 anos
Descrição: \Economista da USP que deu contribuições de grande valia ao Brasil\, 
disse Eduardo Suplicy em homenagem a Sayad
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/joao-sayad-planejamento-morre-aos-75-
anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 23:42:03
Título: Padilha: Vergonha no Brasil e Argentina revela falhas da vigilância de 
Bolsonaro
Descrição: Ex-ministro da Saúde afirma que a interrupção do jogo pela Anvisa 
reflete problemas na Saúde, na Justiça e na Casa Civil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padilha-vergonha-brasil-e-argentina-
falhas-vigilancia-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 16:44:26
Título: Alexandre de Moraes é xingado no clube Pinheiros e presta queixa
Descrição: Sujeito embriagado teria dito: “careca ladrão”, “advogado do PCC”, 
“vamos fechar o STF” e “careca filha da puta” [sic]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alexandre-de-moraes-e-xingado-no-
clube-pinheiros-e-presta-queixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 16:14:05
Título: Governador do CE critica quem “estimula o ódio e intolerância” no 7 de 
setembro
Descrição: Camilo Santana disse ainda que “não será uma minora barulhenta, 
violenta e inconsequente que traçará o destino de milhões de brasileiros”, numa 
referência aos atos golpistas marcados por Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governador-ce-critica-odio-
intolerancia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 15:59:40
Título: Zé Trovão implora a policiais para não ser preso, veja vídeo
Descrição: O caminhoneiro bolsonarista pede para que os agentes “não prendam 
pais e mães de família por crime de opinião. Parem de fazer esse trabalho”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ze-trovao-implora-a-policiais-
para-nao-ser-preso-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 13:21:52
Título: Flávio Bolsonaro barra indicado de Guedes para corregedoria da Receita
Descrição: Por conta de pressões do filho 01 do presidente, até agora o Diário 
Oficial não publicou a portaria. Ele quer que a cadeira seja ocupada por um 
auditor de sua confiança
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-barra-indicado-de-
guedes-para-corregedoria-da-receita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 10:53:42
Título: Visitas ao Planalto: Bolsonaro contraria ordem da CGU e não revela quem 
recebe
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Descrição: Só este ano, Gabinete de Segurança Institucional (GSI) negou 34 
acessos aos dados de quem frequentou a sede da Presidência. Controladoria-Geral 
da União determinou que governo libere informação, mas Bolsonaro ignora
Url :https://revistaforum.com.br/politica/visitas-ao-planalto-bolsonaro-nao-
revela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-05 10:53:09
Título: Bolsonarista agride militante do MBL, veja vídeo
Descrição: Dois dias antes das manifestações de 7 de setembro, Alexandre Frota 
avisa que “será daí para pior”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonarista-agride-militante-do-
mbl-veja-video/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-06 07:45:04
Título: A catastrófica reação em cadeia à seca do rio Paraná
Descrição: Segundo maior rio da América Latina tem diminuição histórica em suas 
águas, afetando navegabilidade, pesca e geração de energia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58441586?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-05 18:13:33
Título: Seis crises que Bolsonaro tenta estancar com ato de 7 de setembro
Descrição: Em meio aos preparativos para manifestação de 7 de setembro, o 
presidente Jair Bolsonaro tem pela frente uma série de crises para enfrentar: 
covid, possível racionamento de energia elétrica, aumento da fome e da inflação,
além de queda do PIB e de sua popularidade.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58416247?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-05 22:54:03
Título: Governo argentino, sobre a suspensão da partida com o Brasil: “Mais 
encenação do que medida sanitária”
Descrição: Suspensão abrupta do Brasil e Argentina por fiscais sanitários 
brasileiros desencadeia cascata de reações
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2021-09-05/governo-argentino-sobre-a-
suspensao-da-partida-com-o-brasil-mais-encenacao-do-que-medida-sanitaria.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-05 18:13:15
Título: Grupo de militares protagoniza golpe de Estado na Guiné e detém o 
presidente
Descrição: Tenente-coronel Mamady Doumbouya, chefe das Forças Especiais, 
suspende a Constituição e dissolve o Governo após uma manhã de tiroteios na 
capital
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-05/grupo-de-militares-
protagoniza-golpe-de-estado-na-guine.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-05 00:00:00
Título: Quantos apoiadores de Bolsonaro irão à Paulista no 7 de Setembro?
Descrição: Fará parte da narrativa pós-7 de Setembro a guerra de números a ser 
difundida pela máquina de propaganda bolsonarista para superestimar a presença 
de apoiadores aos atos programados, sobretudo para Brasília e São Paulo, onde o 
presidente estará presente.Leia mais (09/05/2021 - 18h53)
Url 
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Título: Para inibir policiais no 7 de setembro, governo da Bahia ordena que 
corregedoria faça monitoramento
Descrição: A Secretaria de Segurança da Bahia acionou as corregedorias do 
sistema estadual para monitorar a possível participação de policiais civis, 
militares e bombeiros em atos de 7 de setembro que \tendam a desvirtuar os 
mandamentos constitucionais e afrontar os Poderes e as instituições 
legitimamente constituídas.\Leia mais (09/05/2021 - 13h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/09/para-inibir-policiais-no-7-de-setembro-governo-da-
bahia-ordena-que-corregedoria-faca-monitoramento.shtml
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Data: 2021-09-06 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 6 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (6), marcada pela alegada tomada da província de 
Panjshir pelos talibãs, pelo golpe militar na Guiné-Conacri e pela libertação do
filho de Kadhafi.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021090617979063-manha-com-
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