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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-06
Título: Lula: Em vez de propor soluções, Bolsonaro prega ódio e divisão do 
Brasil
Descrição: Lula diz que fome e desemprego não são “mandamentos divinos”, mas 
“erros” a serem corrigidos. “O que faz Bolsonaro não é que se espera de um 
presidente”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/lula-em-vez-de-propor-
solucoes-bolsonaro-prega-odio-e-divisao-do-brasil/

Fonte: Jacobin
Data: 2021-09-06
Título: Por que devemos ir às ruas no 7 de setembro
Descrição: Bolsonaro não tem futuro e está acuado com a avalanche de notícias 
ruins sobre o desastre econômico de seu governo e as revelações sobre como sua 
família operava o esquema da rachadinha no Rio. Para frear o golpe, garantir a 
democracia e acelerar a derrocada do bolsonarismo, a esquerda precisa mobilizar 
as ruas – ao invés de repetir os erros do passado.
Url : https://jacobin.com.br/2021/09/por-que-devemos-ir-as-ruas-no-7-de-
setembro/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-09-07
Título: "Bolsonaro é o perdedor deste 7 de setembro", aponta Folha de S. Paulo, 
em editorial de primeira página
Descrição: "Não importa o quão fanaticamente os bolsonaristas apoiem seu chefe e
o quanto os opositores estejam menos mobilizados ainda em respeito à crise 
sanitária; nada muda o fato de que Jair Bolsonaro erra, mais uma vez, ao apoiar 
atos golpistas repudiados pela imensa maioria que não irá às ruas", aponta a 
Folha de S. Paulo, em editorial de primeira página, publicado neste 7 de 
setembro.
Url : https://www.brasil247.com/midia/bolsonaro-e-o-perdedor-deste-7-de-
setembro-aponta-folha-de-s-paulo-em-editorial-de-primeira-pagina

Fonte: MST
Data: 2021-09-06
Título: Bolsonaro já perdeu as ruas, afirma Stedile
Descrição: “Estão usando uma retórica de medo. Os bolsonaristas e o próprio 
capetão insano têm usado um discurso de violência, de ódio, de ameaças, 
justamente para ver se nós saímos das ruas, porque, na prática, desde aquela 
grande mobilização que nós fizemos no dia 7 de abril e depois todo mês fomos 
repetindo, o Bolsonaro já perdeu as ruas. E, sobretudo, perdeu a hegemonia de 
suas ideias na sociedade.”
Url : https://mst.org.br/2021/09/06/bolsonaro-ja-perdeu-as-ruas-afirma-stedile/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-06 22:05:25
Título: Na véspera do “chifraço” de Bolsonaro, 84% dizem ser favoráveis à 
democracia como forma de governar o Brasil
Descrição: Nos bastidores da política e nas redes sociais os seguidores do 
presidente Jair Bolsonaro são chamados de gado, logo a manifestação deste 7 de 
setembro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/na-vespera-do-chifraco-de-
bolsonaro-84-dizem-ser-favoraveis-a-democracia-como-forma-de-governar-o-brasil/
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro edita MP que restringe retirada de conteúdo de redes sociais
Descrição: Na véspera de participar dos atos antidemocráticos desta terça-feira 
(7), o presidente Jair Bolsonaro presenteou seus apoiadores com uma Medida 
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Provisória. Editada nesta segunda-feira (6), a MP 1.068 passa a restringir a 
possibilidade de plataformas digitais moderarem conteúdos publicados por 
usuários. 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/midia/bolsonaro-edita-mp-que-restringe-
retirada-de-conteudo-de-redes-sociais/

Fonte: Poder360
Título: OAB deve questionar na Justiça MP que limita remoção de conteúdo na web
Descrição: Felipe Santa Cruz, presidente da entidade, anunciou que estuda 
“remédios legais”
Url :https://www.poder360.com.br/justica/oab-deve-questionar-na-justica-mp-que-
limita-remocao-de-conteudo-na-web/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-07 07:51:52
Título: 7 de setembro: Bolsonaro tenta desviar foco de investigações contra sua 
família, diz especialista americano
Descrição: David Samuels afirma que presidente brasileiro não tem planos claros 
nem para governo, nem para golpe, mas espera por um evento como \uma facada\para
criar fato novo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58472779?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro pretende revogar vacinação obrigatória através de Medida 
Provisória
Descrição: O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou em encontro com 
apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, que pretende revogar através de
uma Medida Provisória o “dispositivo sobre vacina” da Lei 13.979/2020 que trata 
sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública. A lei é de
6 de fevereiro de 2020 e [ ]The post Bolsonaro pretende revogar vacinação 
obrigatória através de Medida Provisória appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/bolsonaro-pretende-revogar-
vacinacao-obrigatoria-atraves-de-medida-provisoria/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 17:28:48
Título: Assista | Bolsonaro e Ricardo Barros devem ser indiciados pela CPI, diz 
Randolfe ao BdF
Descrição: Parlamentar fala sobre imbróglio envolvendo seleções de Brasil e 
Argetina e sobre a CPI da Pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/ao-vivo-brasil-de-fato-
entrevista-o-senador-randolfe-rodrigues

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 16:06:32
Título: Lula tem 18ª vitória em ação sobre linha de crédito para Odebrecht
Descrição: Vitória contra perseguição jurídica contra Lula foi anunciada em nota
pela sua defesa, leia aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-tem-18a-vitoria-em-acao-sobre-
linha-de-credito-para-odebrecht/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 07:55:24
Título: O agro rachou? Agenda ambiental e ameaça golpista expõem divisão “antes 
e depois da porteira”
Descrição: Divergências vêm à tona às vésperas dos atos de 7 de setembro, mas 
não se refletem no comportamento da bancada ruralista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/o-agro-rachou-agenda-ambiental-
e-ameaca-golpista-expoem-divisao-antes-e-depois-da-porteira

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 17:17:20
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Título: “Governos de direita são bons em destruir, mas ruins em construir”, diz 
Boaventura
Descrição: Para o sociólogo português, o Brasil vive hoje um enorme desastre que
a população ainda não conseguiu perceber
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/governos-de-direita-sao-bons-em-
destruir-mas-ruins-em-construir-diz-boaventura-de-sousa

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: A ruptura de 1954: uma tediosa repetição
Descrição: César Locatelli:Belluzzo expõe as reiteradas tentativas das forças 
conservadoras e reacionárias brasileiras para impedir o avanço da 
industrialização, do projeto de desenvolvimento...
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=51546

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 22:21:37
Título: Moraes atende PGR e manda prender ex-PM que ameaçou STF
Descrição: O ministro do STF também determinou o bloqueio de contas da Aprosoja,
que estaria financiando atos golpistas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moraes-pgr-prender-ex-pm-que-ameacou-
stf/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 16:26:46
Título: Líderes políticos de 26 países lançam alerta sobre golpismo de Bolsonaro
Descrição: Grupo com ex-presidentes, ministros e congressistas afirma em carta 
que o 7 de setembro representa uma \insurreição\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/lideres-politicos-de-26-paises-
lancam-alerta-sobre-golpismo-de-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 16:20:49
Título: Ato cultural no Dia da Amazônia denuncia a destruição da floresta em 
Belém (PA)
Descrição: Em formato de projetaço, as artes ocuparam diversos espaços, entre 
eles, o complexo do Ver-o-Peso e a Feira do Açaí
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/ato-cultural-no-dia-da-amazonia-
denuncia-a-destruicao-da-floresta-em-belem-pa

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 15:08:31
Título: Pelé fica internado no Einstein após fazer exames de rotina
Descrição: Os exames foram adiados por conta da pandemia. Durante o 
procedimento, que é comum e adotado anualmente pelo ex-jogador, a equipe médica 
constatou um problema de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/pele-fica-internado-no-einstein-apos-
fazer-exames-de-rotina/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 15:48:25
Título: Primeira ouvidora trans eleita no PR: “Quero dar visibilidade à 
população da qual faço parte”
Descrição: Foi na luta por um ambulatório para população trans que Karollyne 
reconheceu a importância da Defensoria Pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/primeira-ouvidora-trans-eleita-
no-pr-quero-dar-visibilidade-a-populacao-da-qual-faco-parte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 15:26:00
Título: “Mais Feijão, Menos Fuzil”: Campanha distribui 15 mil reais em feijão 
nesta segunda-feira em BH
Descrição: Em contraposição à fala de Bolsonaro, CUT distribui em alimentos o 
valor equivalente a um fuzil
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/mais-feijao-menos-fuzil-
campanha-distribui-15-mil-reais-em-feijao-nesta-segunda-feira-em-bh
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 15:17:44
Título: Governo de São Paulo prepara megaoperação policial para manifestações de
7 de setembro
Descrição: João Doria acompanhará os atos no Centro de Operações da PM, onde 100
câmeras monitoram manifestantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/governo-de-sao-paulo-prepara-
megaoperacao-policial-para-manifestacoes-de-7-de-setembro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 13:49:33
Título: Carro de som convoca bolsonaristas a “comemorar 15 milhões de 
desempregados” em PE, veja vídeo
Descrição: Carro circulou em Santa Cruz do Capibaribe convocando os apoiadores 
de Bolsonaro a “demonstrar sua alienação política”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/carro-de-som-convoca-
bolsonaristas-a-comemorar-15-milhoes-de-desempregados-em-pe-veja-video
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 09:23:04
Título: Democracia Viva no 7/9: memórias da ditadura à luz da crise atual em 5 
horas de debate ao vivo
Descrição: Bernardo Kucinski, Amelinha Teles e outros 18 convidados discutem 
violência política em meio a novas ameaças de ruptura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/democracia-viva-no-7-9-memorias-
da-ditadura-a-luz-da-crise-atual-em-5-horas-de-debate-ao-vivo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 09:08:36
Título: Quem é o líder de grupo integralista que está convocando atos para o 7 
de setembro no DF
Descrição: Ex-integrante do governo Bolsonaro preside o PTB-DF e visitou 
ministro Queiroga e senador Eduardo Girão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/quem-e-o-lider-de-grupo-
integralista-que-esta-convocando-atos-para-o-7-de-setembro-no-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 08:16:33
Título: “A fé hoje é o grande instrumento de defesa para suportar essa 
pandemia”, afirma ialorixá 
Descrição: Iyá Vera Soares é militante histórica do movimento negro e da luta 
pela sobrevivência dos povos tradicionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/a-fe-hoje-e-o-grande-
instrumento-de-defesa-para-suportar-essa-pandemia-afirma-ialorixa
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-06 19:44:31
Título: Bolsonaro edita MP proibindo remoção “imotivada” de contas e conteúdos 
por provedores de internet
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro acaba de assinar medida provisória que 
altera o Marco Civil da Internet, reforçando direitos e garantias dos usuários 
da rede e  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/bolsonaro-edita-mp-proibindo-
remocao-imotivada-de-contas-e-conteudos-por-provedores-de-internet/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-06 14:42:05
Título: 7 de Setembro terá manifestações pelo Fora Bolsonaro em mais de 100 
locais no Brasil e no exterior
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Descrição: O povo brasileiro volta às ruas nesta terça-feira, dia 7 de setembro.
O grande ato é um protesto contra o governo genocida de Bolsonaro, contra  %% 
POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/7-de-setembro-tera-manifestacoes-
pelo-fora-bolsonaro-em-mais-de-100-locais-no-brasil-e-no-exterior/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-06 12:59:28
Título: China sai na frente ao definir novas regras para algoritmos de internet
Descrição: A China anunciou na sexta-feira (05/09) um novo projeto de diretrizes
para regular os algoritmos usados por empresas de tecnologia para fazer 
recomendações aos usuários.  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/china-sai-na-frente-ao-definir-
novas-regras-para-algoritmos-de-internet/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-06 00:24:28
Título: Facada em Bolsonaro completa 3 anos e ainda gera dúvidas nos 
brasileiros: fraude ou verdade?
Descrição: Era tarde de uma quinta-feira, dia 6 de setembro de 2018, quando o 
então candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, levou uma facada durante  
%% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/facada-em-bolsonaro-completa-3-
anos-e-ainda-gera-duvidas-nos-brasileiros-fraude-ou-verdade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 01:22:47
Título: Bolsonaristas derrubam grades e avançam em Brasília, PM não faz nada
Descrição: Vídeo mostra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro dizendo que vão 
invadir o Supremo Tribunal Federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaristas-derrubam-grades-avancam-
brasilia-pm-nao-faz-nada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 01:01:49
Título: Oposição articula devolução de MP pró-fake news de Bolsonaro
Descrição: O líder do PT na Câmara, Bohn Gass - um dos autores de requerimento -
afirma que o projeto é \casuístico bem no quente das mobilizações e desrespeito 
a democracia\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-devolucao-mp-pro-fake-news-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 00:37:16
Título: Absurdo: Jornal cogita assassinato de Lula em matéria com fala em off
Descrição: Correio Braziliense deu voz a investidores anônimos que estariam 
simulando cenários contando com um assassinato do ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-cogita-assassinato-de-lula-fala-
em-off/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 21:36:25
Título: 7/09: Brasil é pauta-bomba do mundo
Descrição: 150 líderes democratas internacionais alertam para risco à democracia
brasileira. Bolsonaro destrói imagem e credibilidade do País.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/7-09-brasil-e-pauta-bomba-do-mundo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 20:29:06
Título: 7 de setembro: PM de SP vai revistar manifestantes para impedir armas
Descrição: Atos serão monitorados ao vivo pela PM com drones, 4 mil agentes 
estarão presentes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/7-de-setembro-pm-revistar-
manifestantes-armas/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 19:33:09
Título: Desaprovação de Bolsonaro aumenta e Lula cresce, diz pesquisa
Descrição: Enquanto Bolsonaro instiga golpismo no 7 de setembro, o ex-presidente
fará pronunciamento nesta segunda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/desaprovacao-bolsonaro-aumenta-lula-
cresce-diz-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 18:03:43
Título: Coronel da polícia do RS convoca para atos golpistas do 7 de setembro
Descrição: \7 de setembro: é Brasil ou eles\, diz uma das publicações feitas por
Coronel Maciel nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/coronel-bm-rs-atos-7-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 17:53:32
Título: Fórum Onze e Meia #592 – Bolsonaro dobra ameaça e líderes mundiais 
alertam para insurreição golpista no Brasil
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia analisa os atos marcados para o 7 de
setembro, os riscos à democracia e para o governo Bolsonaro. E ainda: a Anvisa 
proíbe argentinos de jogar, Alexandre de Moraes, ministro do STF, é ameaçado, e 
gestão Bolsonaro deixa vacinas, testes e medicamentos avaliados em R$ 243 mi 
vencerem, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
592-bolsonaro-dobra-ameaca-e-lideres-mundiais-alertam-para-insurreicao-golpista-
no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 16:30:17
Título: Pela derrubada dos vetos à Lei de Defesa do Estado Democrático – Por 
Chico Alencar
Descrição: A democracia é um processo que deve ser aperfeiçoado a cada momento, 
ao longo dos tempos. Em certas circunstâncias históricas, inclusive, esse 
processo de aperfeiçoamento pode viver retrocessos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/pela-derrubada-vetos-lei-defesa-estado-
democratico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 16:24:32
Título: Adeus à reeleição? Por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Esvaiu-se a expectativa de que a economia poderia se constituir em 
trunfo importante para Bolsonaro na sua busca por um novo mandato
Url :https://revistaforum.com.br/debates/adeus-a-reeleicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 14:01:42
Título: Supermercado usa suástica para fazer promoção da “Semana da Pátria”
Descrição: Para se justificar, dono do mercado diz que símbolo significa paz e 
amor e tem origem no budismo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/supermercado-usa-suastica-para-fazer-
promocao-da-semana-da-patria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 13:31:53
Título: Robôs de Bolsonaro aumentam ações no Twitter antes do 7 de setembro
Descrição: Bots são usados para disseminar notícias e fake news nas redes 
sociais
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/robos-de-bolsonaro-aumentam-
acoes-no-twitter-antes-do-7-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-06 10:23:36
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Título: Oswaldo Eustáquio tem contas bloqueadas por Alexandre de Moraes
Descrição: Blogueiro golpista está escondido na Cidade do México e sendo 
retransmitido por contas aliadas no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/oswaldo-eustaquio-tem-contas-
bloqueadas-por-alexandre-de-moraes/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-06 14:21:59
Título: YouTube é palanque golpista para o 7 de setembro
Descrição: Apesar de decisões judiciais, canais investigados seguem no ar 
exibindo anúncios. Quem ganha com isso? O Google.The post YouTube é palanque 
golpista para o 7 de setembro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/06/youtube-palanque-golpista-7-de-
setembro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-07 04:30:52
Título: À espera de manifestações, STF e Congresso travam pautas de interesse do
governo
Descrição: BRASÍLIA — O acirramento da crise institucional provocada pelas 
críticas do presidente Jair Bolsonaro aos demais Poderes fez com que Judiciário 
e Congresso deixassem em compasso de espera algumas pautas de interesse do 
governo, redirecionando os trabalhos na Praça dos Três Poderes. Foram adiadas 
decisões que poderiam agravar ainda mais o cenário político diante dos atos 
públicos organizados para hoje por seguidores do presidente — e com o apoio 
dele.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/a-espera-de-manifestacoes-stf-congresso-
travam-pautas-de-interesse-do-governo-25187221
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-07 07:24:06
Título: 7 de setembro: com popularidade em baixa e denúncias em alta, Bolsonaro 
tenta mostrar força nas ruas
Descrição: Maiores atos estão previstos para Brasília e São Paulo e a previsão é
que Bolsonaro discurse nas duas cidades.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58470564?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-07 08:38:05
Título: Como o 7 de Setembro apagou a memória da luta negra por independência e 
abolição
Descrição: Uma articulação popular pedia, entre suas bandeiras, o regime 
republicano e o fim da escravidão. Mas seus líderes foram executados em praça 
pública décadas antes de 7 de setembro de 1822.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58468215?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-07 00:00:00
Título: Instituições precisam acionar os freios na ladeira abaixo do governo 
Bolsonaro
Descrição: O Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de protestos e ataques por 
parte do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores desde o início de seu 
mandato, em 1º de janeiro de 2019.Leia mais (09/07/2021 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/instituicoes-precisam-acionar-os-freios-na-ladeira-abaixo-do-
governo-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-07 00:00:00
Título: Bolsonaro chega ao 7 de Setembro com repertório de ameaças golpistas e à
espera de foto com multidão
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Descrição: O presidente Jair Bolsonaro chega a este Sete de Setembro com um 
repertório de discursos golpistas acumulado nas últimas semanas e a expectativa 
de reunir multidões na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na avenida 
Paulista, em São Paulo, onde pretende discursar a seus apoiadores.Leia mais 
(09/07/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/bolsonaro-chega-ao-7-de-setembro-com-repertorio-de-ameacas-
golpistas-e-a-espera-de-foto-com-multidao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-07 00:00:00
Título: Folha traz bandeira do Brasil em sua primeira página desde os anos 1970
Descrição: Foi para afirmar que a bandeira do Brasil pertence a todos os 
brasileiros, \fortes e humildes\, \ricos e pobres\, que a Folha passou a 
estampar o símbolo pátrio em sua capa todo dia 7 de setembro.?Leia mais 
(09/07/2021 - 02h33)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/folha-traz-bandeira-do-brasil-em-sua-primeira-pagina-desde-
os-anos-1970.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-06 00:00:00
Título: Caravana bolsonarista de SP para ato em Brasília tem saudosismo da 
ditadura e críticas ao STF, veja vídeo
Descrição: A agitação na caravana de Lucinha Ramiro, 60, começou bem antes da 
partida do ônibus de São Paulo a Brasília, para o ato de 7 de Setembro em defesa
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).Leia mais (09/06/2021 - 20h49)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/caravana-bolsonarista-de-sp-para-ato-em-brasilia-tem-
saudosismo-da-ditadura-e-criticas-ao-stf-veja-video.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-06 00:00:00
Título: MP de Bolsonaro que limita retirada de conteúdo da internet dá liberdade
para sabotar processo eleitoral
Descrição: A pouco mais de um ano da eleição de 2022, o presidente Jair 
Bolsonaro editou uma MP (medida provisória) que impede as redes sociais de 
removerem conteúdo ou contas que violam as normas de uso das plataformas e 
libera a publicação de notícias falsas -a medida vem sendo chamada de Lei Trump 
de blindagem aos bolsonaristas.Leia mais (09/06/2021 - 20h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/mp-de-bolsonaro-que-limita-retirada-de-conteudo-da-internet-
da-liberdade-para-sabotar-processo-eleitoral.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 17:52:37
Título: Cuba é o primeiro país no mundo a iniciar vacinação contra covid-19 em 
crianças de 2 a 11 anos
Descrição: Após testes clínicos com fórmulas próprias, governo cubano decide 
ampliar imunização para menores de 18 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/cuba-e-o-primeiro-pais-no-mundo-
a-iniciar-vacinacao-contra-covid-19-em-criancas-de-2-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-06 17:24:16
Título: Golpe na República da Guiné: militares detêm presidente e dissolvem 
governo
Descrição: Golpistas derrubam o governo e dissolvem a Constituição, ONU diz 
acompanhar a situação
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/06/golpe-na-republica-da-guine-
militares-detem-presidente-e-dissolvem-governo
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