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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-09-07
Título: Bolsonaro reitera ameaças golpistas, chama Moraes de ‘canalha’ e diz que
não cumprirá decisões do ministro.
Descrição: Em discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, o presidente da 
República ainda afirmou que o ministro do STF já teve 'todas as oportunidades.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-reitera-ameacas-
golpistas-chama-moraes-de-canalha-e-diz-que-nao-cumprira-decisoes-do-ministro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-07 22:31:51
Título: \Vim para rua porque o fascismo está aí\: o que moveu os ativistas de 
esquerda no 7 de setembro
Descrição: Grito pelo \Fora, Bolsonaro\ unifica manifestantes de diferentes 
perfis que compareceram ao protesto na capital paulista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/07/vim-para-rua-porque-o-fascismo-
esta-ai-o-que-moveu-os-ativistas-de-esquerda-no-7-de-setembro

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-08 07:37:47
Título: 7 de Setembro: Bolsonaro faz Brasil parecer república das bananas, diz 
analista dos EUA
Descrição: Especialista em democracia e autocracias no Brasil, Amy Erica Smith 
diz que atos não foram \fracasso total\ para Bolsonaro, mas mostram que 
presidente não tem condições de dar golpe e podem levá-lo ao impeachment.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58485310?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-07 20:00:51
Título: \Fora, Bolsonaro\ e Grito dos Excluídos mobilizam 200 cidades contra a 
fome e pela democracia
Descrição: Doação de alimentos e repúdio a ameaças golpistas marcaram atos que 
reuniram 300 mil pessoas no Brasil e no exterior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/07/fora-bolsonaro-e-grito-dos-
excluidos-mobilizam-200-cidades-contra-a-fome-e-pela-democracia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 22:38:53
Título: Panelaço explode contra Bolsonaro após fracasso de atos golpistas
Descrição: Enquanto impeachment volta a ser assunto na Câmara, população 
recorreu às panelas para manifestar indignação com o presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/panelaco-explode-contra-bolsonaro-
fracasso-atos-golpistas/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-09-07 19:22:43
Título: Os fanáticos do Bolsonaro vão às ruas do Brasil para incitar pelotões de
fuzilamento e golpes
Descrição: Milhares de pessoas se manifestaram na capital por trás do populista 
de extrema direita, mas as pesquisas sugerem que sua presidência está 
descarrilando antes das eleições do próximo ano. Brasil. Relacionado: Apoiadores
do Bolsonaro enfrentam a polícia antes de um grande comício em Brasília. 
Continue lendo ...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/sep/07/jair-bolsonaro-supporters-
brazil-rally

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-09-07 05:28:38
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Título: Movimento de Bolsonaro abala dissidentes políticos brasileiros
Descrição: O presidente em apuros do Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta índices de
aprovação em queda e indignação pública sobre sua forma de lidar com a pandemia 
do coronavírus. Com uma eleição no horizonte, Bolsonaro e seus aliados buscam 
inspiração na extrema direita americana. Reportagem de Isa Soares, da CNN.
Url :https://www.cnn.com/videos/world/2021/09/06/bolsonaro-brazil-conservatives-
trump-intl-soares-pkg-vpx.cnn

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-07
Título: Braço direito de Donald Trump é detido em Brasília
Descrição: Jason Miller participou de encontro da extrema direita na capital 
federal e esteve com Jair Bolsonaro no dia 5. Miller é fundador do Gettr, 
plataforma criada com o objetivo de dar a Trump espaço nas redes sociais, já que
o ex-presidente foi banido das grandes plataformas. O Gettr tem 2 milhões de 
seguidores em todo o mundo, sendo 13,5% do Brasil, que só perde para os Estados 
Unidos. Em terceiro lugar estão os japoneses.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/braco-direito-ex-
presidente-estados-unidos-detido-brasilia/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-09-07
Título: TSE suspende monetização de bolsonaristas pela plataforma de ex-assessor
de Trump
Descrição: Nesta terça (07), o ministro Luis Felipe Salomão, do TSE, 
determinouque a plataforma do ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos 
Donald Trump, suspenda pagamentos feitos a contas e canais bolsonaristas.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/tse-monetizacao-
bolsonaristas/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Falas golpistas de Bolsonaro fazem impeachment voltar à pauta em 
Brasília
Descrição: Políticos de partidos de centro, incluindo o PSDB, já discutem apoio 
a um possível pedido de afastamento, após ameaças ao STF e tom agressivo adotado
pelo presidente nos atos pró-governo no feriado de 7 de setembro.
Url :https://www.dw.com/pt-br/falas-golpistas-de-bolsonaro-fazem-impeachment-
voltar-à-pauta-em-brasília/a-59117414?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Emir Sader – Twitter 
Data: 2021-09-06
Título: Leo Gleiser, argentino, naturalizado israelense, ex Mossad, atuou 
recentemente na Bolívia e foi 'contratado' pelos bolsonaro e está aqui no país 
desde terça à noite. Vai atuar junto a PM's para insuflar o 7 de setembro. Acaba
de sair de Brasília para São Paulo
Url : https://twitter.com/emirsader/status/1434901766781374472
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-07 18:05:14
Título: Sem violência e força para golpe, 7 de setembro escancara isolamento de 
Bolsonaro em SP e no DF
Descrição: Atos antidemocráticos em poucas cidades mostram que discurso 
radicalizado de Bolsonaro ficará circunscrito aos fanáticos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/07/sem-violencia-e-forca-para-
golpe-7-de-setembro-escancara-isolamento-de-bolsonaro-em-sp-e-no-df

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 21:26:45
Título: Randolfe aciona o STF contra Bolsonaro por ameaças e uso de dinheiro 
público em ‘carnaval golpista’
Descrição: O senador apontou 'atentado contra a ordem constitucional, o Estado 
Democrático de Direito e a separação dos Poderes'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/randolfe-aciona-o-stf-contra-
bolsonaro-por-ameacas-e-uso-de-dinheiro-publico-em-carnaval-golpista/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 18:58:54
Título: Chegou o momento de a Câmara e o Senado tomarem posição, diz presidente 
da OAB
Descrição: Para Felipe Santa Cruz, Bolsonaro usou dinheiro público para sujeitar
o 7 de Setembro a interesses golpistas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/chegou-o-momento-de-os-
presidentes-da-camara-e-do-senado-tomarem-posicao-diz-presidente-da-oab/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 19:52:04
Título: Doria se manifesta a favor de impeachment de Bolsonaro
Descrição: Enquanto PSDB diz que vai se reunir para avaliar impeachment, 
oposição pressiona pela queda do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-a-favor-impeachment-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 12:37:16
Título: Haddad: “Em um país democrático, Bolsonaro seria afastado e preso”
Descrição: O ex-prefeito destacou ainda que o “espetáculo grotesco” deste 7 de 
Setembro “avacalha o Brasil diante do mundo”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/haddad-em-um-pais-democratico-
bolsonaro-seria-afastado-das-suas-funcoes-e-preso/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Oposição estima 50 mil manifestantes contra Bolsonaro no vale do 
Anhangabaú
Descrição: Manifestantes contrários ao governo Bolsonaro se organizaram na 
região do Vale do Anhangabaú, no centro da cidade. O ato que compõe o Grito dos 
Excluídos contou com participação de líderes políticos da esquerda como a 
deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e o vereador paulista Eduardo Suplicy 
(PT). Ato ocorre paralelamente à manifestação bolsonarista na Avenida [ ]The 
post Oposição estima 50 mil manifestantes contra Bolsonaro no vale do Anhangabaú
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/direitos-humanos/oposicao-estima-50-mil-
manifestantes-contra-bolsonaro-no-vale-do-anhangabau/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-07 14:30:19
Título: \Sem volta ao passado\ e \respeito à democracia\: ministros do STF 
reagem ao ato bolsonarista 
Descrição: Poderes não confirmam anúncio de Bolsonaro sobre suposta reunião de 
Conselho que poderia definir estado de sítio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/07/sem-volta-ao-passado-e-respeito-
a-democracia-ministros-do-stf-reagem-ao-ato-bolsonarista

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 23:15:12
Título: Homem distribui R$ 100 para quem participar de atos golpistas, veja 
vídeo
Descrição: Trabalhadores que receberam dinheiro, no interior de SP, dizem que o 
pagamento era feito por uma grande empresa de equipamentos agrícolas, que nega. 
No entanto, deputado bolsonarista mostrou carreata organizada pela companhia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-distribui-100-participar-de-atos/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Video: Empresa do agro distribuiu dinheiro para caravana pró-Bolsonaro
Descrição: Uma empresa de produtos agrícolas é acusada de garantir os custos 
para que pessoas de uma cidade no interior de São Paulo fossem se manifestar em 
favor do presidente Jair Bolsonaro. A empresa teria provido o transporte para 
250 pessoas, além de alimentação, camisas verde-amarela e mesmo uma cota de R$ 
100. Em um vídeo [ ]The post Video: Empresa do agro distribuiu dinheiro para 
caravana pró-Bolsonaro appeared first on Congresso em Foco.
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Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/video-empresa-do-agro-
distribuiu-dinheiro-para-caravana-pro-bolsonaro/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-07 00:00:00
Título: Forças de segurança do DF contaram ao menos sete tentativas de invasão 
do STF em atos bolsonaristas
Descrição: Chefes das forças de segurança do Distrito Federal identificaram ao 
menos sete tentativas reais de invasão ao prédio do STF (Supremo Tribunal 
Federal) por parte de manifestantes bolsonaristas por ocasião do atos do Sete de
Setembro.Leia mais (09/07/2021 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/09/forcas-de-seguranca-do-df-contaram-ao-menos-sete-
tentativas-de-invasao-do-stf-em-atos-bolsonaristas.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-07 12:53:41
Título: Mais uma ameaça: Bolsonaro fala em \intervenção federal\ em discurso 
para apoiadores no DF
Descrição: Cerca de 150 mil pessoas foram à Esplanada, segundo informações de 
jornal, público corresponde a 5% do esperado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/07/mais-uma-ameaca-bolsonaro-fala-
em-intervencao-federal-em-discurso-para-apoiadores-no-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-07 09:22:51
Título: Artigo | É sobre patriotismo e liberdade?
Descrição: O mais atroz dos exemplos históricos que temos da manipulação do 
sentimento nacionalista foi o nazismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/07/artigo-e-sobre-patriotismo-e-
liberdade
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 20:42:50
Título: O 7 de Setembro mostrou que o ‘tudo ou nada’ é o lema de Bolsonaro
Descrição: Trata-se apenas uma segunda demão de tinta numa linha que já dividia,
desde 2018, o asfalto esburacado da política brasileira
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/saldo-do-7-de-setembro-mostra-que-
o-tudo-ou-nada-e-o-lema-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 10:38:17
Título: Caminhoneiro Bolsonarista Zé Trovão teria deixado o país, diz CNN
Descrição: Após desafiar Alexandre de Moraes a ir prendê-lo na Paulista neste 7 
de Setembro, caminhoneiro teria escapado do país em um avião
Url :https://revistaforum.com.br/politica/caminhoneiro-bolsonarista-ze-trovao-
teria-deixado-o-pais-diz-cnn/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 20:24:08
Título: Reunião convocada por Bolsonaro é do Conselho do Governo, não do 
Conselho da República, dizem ministros
Descrição: O grupo que se reúne nesta quarta tem caráter consultivo para 
discutir ações, convocação do Conselho da República pode entrar em pauta
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/reuniao-convocada-por-bolsonaro-e-
do-conselho-do-governo-nao-do-conselho-da-republica-dizem-ministros/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 19:53:13
Título: Celso de Mello: discursos de Bolsonaro no 7 de Setembro mostram um 
‘político medíocre’
Descrição: O presidente não tem noção dos limites éticos e constitucionais, 
avalia o ex-ministro do STF
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/celso-de-mello-discursos-de-
bolsonaro-mostram-um-politico-mediocre-que-nao-esta-a-altura-do-cargo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 19:22:09
Título: O 7 de Setembro foi sequestrado por fanfarronice e ameaças, diz general 
Santos Cruz
Descrição: O militar lembrou que Bolsonaro ignorou em seus discursos as vítimas 
da Covid-19
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/o-7-de-setembro-foi-
sequestrado-por-interesses-politicos-fanfarronice-e-ameacas-diz-general-santos-
cruz/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 17:33:13
Título: Ato bolsonarista em SP reuniu 125 mil pessoas, diz PM, Bolsonaro 
esperava 2 milhões
Descrição: 'Pelo que tudo indica, vai ser um recorde de pessoas', afirmou o 
presidente na semana passada
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ato-bolsonarista-em-sp-
reuniu-125-mil-pessoas-diz-pm-bolsonaro-esperava-2-milhoes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 17:00:20
Título: Bolsonaro reitera ameaças golpistas, chama Moraes de ‘canalha’ e diz que
não cumprirá decisões do ministro
Descrição: Em discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, o presidente da 
República ainda afirmou que o ministro do STF já teve 'todas as oportunidades
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-reitera-ameacas-
golpistas-chama-moraes-de-canalha-e-diz-que-nao-cumprira-decisoes-do-ministro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 15:55:07
Título: Milton Nascimento canta ‘Cálice’, símbolo da repressão, e defende o 
‘fora, Bolsonaro’
Descrição: O cantor pediu o impeachment do presidente nas redes sociais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/milton-nascimento-canta-
calice-simbolo-da-repressao-e-defende-o-fora-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 15:32:17
Título: Bolsonaro chegou ao 7 de Setembro acuado e sairá ainda mais desesperado,
avalia Boulos
Descrição: 'Vamos reforçar o verdadeiro desejo das ruas, que é o impeachment da 
quadrilha bolsonarista', disse a CartaCapital o líder do MTST
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-chegou-ao-7-de-
setembro-acuado-e-saira-ainda-mais-desesperado-avalia-boulos2/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 15:10:55
Título: Renan chama atos pró-Bolsonaro de ‘fiasco’ e diz que fascismo não 
triunfará
Descrição: O senador usou as redes sociais para criticar as manifestações desta 
terça-feira 7
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/renan-chama-atos-pro-bolsonaro-de-
fiasco-e-diz-que-fascismo-nao-triunfara/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-07 14:04:23
Título: Rachadinha: bolsonaristas ‘tietam’ Fabrício Queiroz em ato no Rio de 
Janeiro
Descrição: O ex-assessor de Flávio Bolsonaro compareceu à manifestação na 
capital fluminense neste 7 de Setembro
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/rachadinha-bolsonaristas-
tietam-fabricio-queiroz-em-ato-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-07 16:34:44
Título: Haddad: “O movimento CarluxoLivre deu ruim”
Descrição: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), classificou como 
fracasso a manifestação pró-golpe convocado pelo presidente Jair Bolsonaro neste
7 de setembro. O movimento  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/haddad-o-movimento-carluxolivre-
deu-ruim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 00:48:14
Título: Paulinho da Força se manifesta a favor de impeachment, Kassab cria 
comissão no PSD
Descrição: Adesão ao impeachment aumentou no Congresso após atos golpistas de 
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulinho-da-forca-a-favor-impeachment-
kassab-comissao-psd/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 00:12:14
Título: Senado cancela sessões após atos golpistas de Bolsonaro
Descrição: Decisão foi comunicada aos senadores na noite deste 7 de setembro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senado-cancela-sessoes-apos-atos-
golpistas-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 23:29:32
Título: Rede bolsonarista só teve 18% do Twitter com atos, Flopou foi a palavra 
que bombou, veja análise
Descrição: \Independente das mobilizações nas ruas, a narrativa do flopou tomou 
de assalto as redes após o ato em Brasília\, afirma o analista de redes Pedro 
Barciela
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rede-bolsonarista-18-do-twitter-
flopou-veja-analise/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 22:07:39
Título: Genoíno pede “obstrução selvagem” no Congresso para o impeachment
Descrição: \Se for necessário, compra uns apitos, faz barricada no Salão Verde\,
disse Genoíno em entrevista à TV Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/genoino-obstrucao-selvagem-no-
congresso-impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 21:34:38
Título: Desespero: Bolsonaro radicaliza ainda mais, ameaça STF abertamente e 
está isolado
Descrição: Presidente discursou de forma agressiva em São Paulo, citou Alexandre
de Moraes nominalmente, usou ufanismo melodramático e se autoemparedou. Centrão 
já fala de impeachment
Url :https://revistaforum.com.br/politica/desespero-bolsonaro-radicaliza-faz-
ameaca-stf-isolado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 21:24:42
Título: Bolsonaro recua em convocação de Conselho da República e reunirá 
ministros
Descrição: Com fracasso de mobilização e nova afronta ao STF, Congresso se 
mobiliza e impeachment pode voltar à pauta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-recua-conselho-da-republica/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 21:09:57
Título: Moraes publica mensagem ressaltando respeito à democracia e à liberdade
Descrição: Ministro do STF é o alvo principal dos ataques de Jair Bolsonaro e 
tem recebido até ameaças de morte por parte dos seguidores radicais do 
presidente. Ele decretou a prisão de vários organizadores do movimento golpista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moraes-publica-mensagem-democracia-
liberdade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 12:19:48
Título: Google, Facebook e Twitter reagem contra MP de Bolsonaro
Descrição: MP altera Marco Civil da internet e limita remoção de conteúdos
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/google-facebook-e-twitter-reagem-
contra-mp-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 12:09:31
Título: Bolsonaristas atiram pedras na PM e derrubam grades de proteção no 
Itamaraty
Descrição: “Hordas de arruaceiros em verde e amarelo bloqueavam acessos à 
Esplanada já lotada com SUVs, traillers, caminhões, carros importados, Harleys e
quetais”, destaca Luis Costa Pinto
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/bolsonaristas-atiram-pedras-na-pm-e-
derrubam-grades-de-protecao-no-itamaraty/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 11:42:47
Título: Caos em Brasília: policial saca arma para bolsonaristas na Esplanada, 
veja o vídeo
Descrição: STF avalia convocar Forças Armadas para proteger sua sede, informa o 
repórter Renato Souza
Url :https://revistaforum.com.br/politica/caos-em-brasilia-policial-saca-arma-
para-bolsonaristas-na-esplanada-veja-o-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-07 10:14:21
Título: Boulos a Bolsonaro: “você está com medo, Jair, acuado pelo turbilhão dos
fatos”
Descrição: Em carta aberta ao presidente, ele ainda afirma: “também, pudera: 
Carluxo sentindo o cheiro da cadeia, CPI fechando o cerco e até o 04 pode entrar
na dança”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-a-bolsonaro-voce-esta-com-medo-
jair-acuado-pelo-turbilhao-dos-fatos/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-07 10:00:21
Título: Independência das patroas ou morte das empregadas: a 'coach de sinhá' e 
as ruas neste 7 de setembro
Descrição: No país onde ‘patriotas’ se julgam donos de pessoas e de Deus, há 
espaço até para especialista que ensina técnicas para patroas controlarem 
domésticas. Entre as dicas, fiscalizar o celular das funcionárias.The post 
Independência das patroas ou morte das empregadas: a &#8216,coach de 
sinhá&#8217, e as ruas neste 7 de setembro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/07/independencia-patroas-morte-empregadas-
coach-sinha7-setembro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-08 05:09:37
Título: O 8 de setembro e o Raio-X dos manifestantes da Paulista
Descrição: Ameaças golpistas do presidente e de seus apoiadores marcaram este 7 
de Setembro de 2021. De Brasília a São Paulo, Jair Bolsonaro insuflou a massa 
contra o Supremo Tribunal Federal, seja na figura do ministro Alexandre de 
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Moraes, o principal alvo, ou de Luís Roberto Barroso, que comanda a Justiça 
Eleitoral. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-8-de-setembro-o-raio-dos-manifestantes-
da-paulista-1-25188608
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-08 04:30:58
Título: Pesquisa: apoiadores do presidente consideram STF inimigo maior que a 
esquerda
Descrição: RIO — Uma pesquisa realizada entre os manifestantes que foram à 
Avenida Paulista em apoio ao presidente Jair Bolsonaro revela que o ato atraiu o
grupo que demonstra mais aderência ao discurso inflamado do chefe do Executivo, 
com um perfil semelhante ao identificado pelas pesquisas como o do eleitor 
tradicional dele: homens, brancos, maiores de 40 anos e que consideram o Supremo
Tribunal Federal (STF) a maior ameaça ao presidente. Em meio aos ataques à 
Corte, a ministros e ao funcionamento dos Poderes, 59% dos entrevistados 
responderam que o tribunal é o principal inimigo de Bolsonaro, superando a 
esquerda (17%) como alvo de críticas.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/pesquisa-apoiadores-do-presidente-
consideram-stf-inimigo-maior-que-esquerda-1-25188548
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-08 08:22:28
Título: 7 de setembro: atos mostram Bolsonaro isolado e dificultam ainda mais 
agenda do governo, dizem cientistas políticos
Descrição: Processo de impeachment, até então improvável, não pode agora ser 
descartado, afirmam especialistas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58483411?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-07 22:38:38
Título: 7 de Setembro: grupos bolsonaristas se dividem entre euforia e 
frustração com manifestações
Descrição: Enquanto parte dos apoiadores do presidente exaltou os atos, outros 
avaliaram que Bolsonaro perdeu a chance de tomar medidas mais contundentes.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58483341?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-08 01:52:30
Título: Bolsonaro tem respiro nas ruas, mas fica ainda mais isolado sob pressão 
de impeachment
Descrição: Presidente reúne as maiores manifestações em seu favor, só que às 
custas de atritos com Judiciário e Legislativo. Partidos como PSDB, MDB, 
Solidariedade e PSD analisam possibilidade de destituição
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-08/bolsonaro-tem-respiro-nas-ruas-
mas-fica-ainda-mais-isolado-sob-pressao-de-impeachment.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-08 00:00:00
Título: Pastores evangélicos partem para o tudo ou nada ao saírem na foto com 
Bolsonaro
Descrição: \Ih, tem que virar à esquerda\, brinca um dos integrantes da comitiva
que acelera o passo rumo à avenida Paulista, àquela altura já tomada por 
milhares de manifestantes. O grupo capitaneado pelo pastor Silas Malafaia e sua 
esposa, a pastora Elizete, acabou seguindo aquele caminho para chegar ao 
Demolidor, trio elétrico que concentrou os principais discursos do ato 
bolsonarista de 7 de Setembro em São Paulo.Leia mais (09/08/2021 - 04h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/pastores-evangelicos-partem-para-o-tudo-ou-nada-ao-sairem-na-
foto-com-bolsonaro.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-08 00:00:00
Título: Radicalização de Bolsonaro fragiliza base no Congresso, que deve 
devolver MP das fake news
Descrição: As ameaças do presidente Jair Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal 
Federal) nos atos de 7 de Setembro devem aumentar a reação ao governo no 
Congresso. As investidas dificultam uma relação já complicada e afetam a pauta 
do Planalto.Leia mais (09/08/2021 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/radicalizacao-de-bolsonaro-fragiliza-base-no-congresso-que-
deve-devolver-mp-das-fake-news.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-08 00:00:00
Título: Comando da PM-SP comemora discrição da tropa em atos diante de apelos 
bolsonaristas
Descrição: O comando da Polícia Militar de São Paulo comemorou o resultado das 
ações de policiamento do 7 de Setembro que terminou sem incidentes de relevo e, 
principalmente, celebrou que a tropa cumpriu a determinação de que PMs de folga 
não deveriam participar de manifestações políticas no feriado.Leia mais 
(09/08/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/comando-da-pm-sp-comemora-discricao-da-tropa-em-atos-diante-
de-apelos-bolsonaristas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-07 00:00:00
Título: Bolsonaro pode ter criado onda de partidos contra ele e terá mais 
dificuldades, dizem líderes das siglas
Descrição: O vice-presidente da C&acirc,mara, Marcelo Ramos (PL-AM), diz que as 
falas golpistas de Jair Bolsonaro nos atos de 7 de Setembro empurrar&atilde,o 
muitos partidos para o apoio ao impeachment. PSDB e Solidariedade v&atilde,o 
convocar suas bases para tratar do tema. Pode virar onda, diz Ramos.Leia mais 
(09/07/2021 - 23h18)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/09/bolsonaro-pode-ter-criado-onda-de-partidos-contra-
ele-e-tera-mais-dificuldades-dizem-lideres-de-partidos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-07 00:00:00
Título: MBL terá caminhão com Mandetta e Tico Santa Cruz em ato do dia 12
Descrição: O MBL (Movimento Brasil Livre) diz ter confirmado as participações do
ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-GO), do senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) e do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) no carro de som que o grupo 
levará à manifestação na avenida Paulista no domingo (12).Leia mais (09/07/2021 
- 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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