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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 00:59:06
Título: Paulinho da Viola rompe silêncio nas redes e pede mobilização contra 
Bolsonaro
Descrição: \É impossível não se manifestar diante das ameaças sem precedentes na
história recente do nosso país\, disse o cantor e compositor após meses sem se 
pronunciar nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/paulinho-da-viola-mobilizacao-
bolsonaro/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-08 17:02:41
Título: Leia a íntegra do pronunciamento de Fux contra as ameaças golpistas de 
Bolsonaro
Descrição: O presidente do STF afirmou que a Corte não aceitará 'intimidações ao
exercício regular de suas funções'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/leia-a-integra-do-pronunciamento-
de-fux-contra-as-ameacas-golpistas-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-09-09
Título: Bolsonaro está usando dinheiro público para destruir o Brasil e é um 
perigo mantê-lo no cargo, alerta Miriam Leitão
Descrição: "O caso de Bolsonaro não é apenas de mau governo. É um perigo para o 
país deixá-lo no cargo. Lá ele está usando recursos públicos, o aparato 
presidencial, a máquina do Estado contra a democracia. Para uma pessoa que 
sempre sonhou com a ditadura, ele está no lugar certo. Por isso, a única defesa 
possível é o impeachment, que já defendi neste espaço várias vezes", escreve 
Miriam Leitão. "Impeachment porque ele é um inimigo da democracia, impeachment 
porque ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, impeachment porque, como
disse o ex-ministro Celso de Mello, Bolsonaro é um político que não está à 
altura do cargo que exerce, não tem estatura presidencial e senso de estadista",
prossegue.
Url : https://www.brasil247.com/midia/bolsonaro-esta-usando-dinheiro-publico-
para-destruir-o-brasil-e-e-um-perigo-mante-lo-no-cargo-alerta-miriam-leitao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 22:51:40
Título: Bolsonaristas atacam caminhoneiros e forçam paralisações
Descrição: Com pedras e barricadas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro 
forçam bloqueios de vias, restrições de locomoção atingem mais de 10 estados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaristas-atacam-caminhoneiros-e-
forcam-paralisacoes/

Fonte: Poder360
Título: Líderes caminhoneiros dizem que agronegócio convocou bloqueios nas 
estradas
Descrição: Presidente do Sinditac-GO disse que categoria está sendo usada de \
bode expiatório\
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/lideres-caminhoneiros-dizem-que-
agronegocio-convocou-bloqueios-nas-estradas/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-09-08
Título: Sócio de empresa de caminhões que bloqueou Esplanada é diretor da 
Aprosoja, alvo de inquérito do STF
Descrição: Sócio de uma das empresas que levou caminhões às ruas da Esplanada 
dos Ministérios, em Brasília, é um dos diretores da Aprosoja. A entidade é 
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investigada pelo suposto financiamento dos atos golspistas do 7 de setembro. Com
informações do Globo.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/socio-caminhoes-
esplanada-aprosoja/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-08 22:00:42
Título: Foragido da Justiça, Zé Trovão pede que caminhoneiros ‘fechem tudo’ 
nesta quinta
Descrição: 'Acabou, não passa mais nada, não passa carro pequeno, não passa mais
nada', afirma o bolsonarista em gravação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/foragido-da-justica-ze-trovao-
pede-que-caminhoneiros-fechem-tudo-nesta-quinta/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-09-09
Título: Após insuflar caos, Bolsonaro agora pede a caminhoneiros que suspendam a
greve
Descrição: O governo teme que as manifestações de caminhoneiros nas estradas 
prejudiquem o próprio Bolsonaro caso os efeitos econômicos da paralisação se 
espalhem. Em algumas cidades, já há relatos de falta de combustíveis, informa 
a Folha de S.Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/apos-insuflar-caos-bolsonaro-agora-pede-
a-caminhoneiros-que-suspendam-a-greve

Fonte: Jornal GGN
Data: 2021-09-08
Título: Bloqueio de caminhões em rodovias federais põe abastecimento do País em 
risco, alerta associação
Descrição: Bloqueios em rodovias federais espalhadas pelo País, feitos por 
caminhoneiros autônomos sem uma liderança, colocam em risco o abastecimento de 
supermercados, comércios, hospitais e outros estabelecimentos. É o que informa a
Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, que repudia o “ato 
político” que já se alastra por mais de 50 vias em pelo menos seis estados: 
Bahia, Maranhão, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso e, a maior parte, em Santa 
Catarina. Os atos, realizados nesta quarta-feira (8), não têm uma pauta objetiva
nem relacionada às demandas da categoria. “Trata-se de movimento de natureza 
política”, diz a Associação, “tanto que não tem o apoio da Confederação Nacional
dos Transportadores Autônomos.”
Url : https://jornalggn.com.br/noticia/bloqueio-de-caminhoes-em-rodovias-
federais-poe-abastecimento-do-pais-em-risco-alerta-associacao/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-08 17:55:42
Título: Dólar dispara e Bolsa desaba no dia seguinte às ameaças golpistas de 
Bolsonaro
Descrição: A moeda americana fechou o dia cotada a 5,326 reais na venda, o maior
valor em mais de duas semanas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/dolar-dispara-e-bolsa-desaba-
no-dia-seguinte-as-ameacas-golpistas-de-bolsonaro/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Reação do Congresso a Bolsonaro depende das ruas, diz Simone Tebet
Descrição: Uma das principais lideranças do Senado na atualidade, a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) defendeu forte reação do Congresso aos discursos do 
presidente Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, a 
resposta do Parlamento é determinada, em grande parte, pela pressão popular.  
Sempre depende das ruas”, afirmou a emedebista ao Congresso em Foco. Para [ ]The
post Reação do Congresso a Bolsonaro depende das ruas, diz Simone Tebet appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/reacao-do-congresso-a-bolsonaro-
depende-das-ruas-diz-simone-tebet/

Fonte: CUT
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Data: 2021-09-08
Título: Entenda os crimes de Bolsonaro e dos quatro filhos que estão sendo 
investigados
Descrição: Roubalheira de dinheiro público, disseminação de fake news e ataques 
à democracia, são alguns dos inquéritos que avançam sobre Bolsonaro, os filhos 
01, 02, 03 e até o 04, além de uma ex-mulher
Url : https://www.cut.org.br/noticias/entenda-os-crimes-de-bolsonaro-e-dos-
quatro-filhos-que-estao-sendo-investigados-a2fe

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-08
Título: Cármen Lúcia será relatora de notícia-crime contra Bolsonaro por 7 de 
setembro
Descrição: A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia será a 
relatora de notícia-crime, apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), contra Jair Bolsonaro, pelas ameaças e ataques proferidos pelo chefe de 
governo nas comemorações” de 7 de Setembro. A magistrada foi sorteada nesta 
quarta-feira (8). O parlamentar pede uma investigação pela promessa do 
mandatário de que vai descumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. Tal 
ameaça foi objeto do duro pronunciamento do presidente do STF nesta quarta (8), 
na qual afirmou que “desprezo às decisões judiciais configura crime de 
responsabilidade”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/carmen-lucia-relatora-
noticia-crime-bolsonaro-7-de-setembro/

Fonte: Vatican News - Português
Título: O Grito do Excluídos em Manaus
Descrição: Grito dos Excluídos e Excluídas: fazer ecoar o grito daqueles que 
estão excluídos de quase tudo.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-09/o-grito-do-excluidos-em-
manaus.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 20:33:29
Título: Central de Movimentos Populares e CUT não vão participar de ato do MBL 
dia 12
Descrição: Antes aliados a Bolsonaro, MBL e Vem Pra Rua articulam ato pelo 
impeachment do presidente e tentam atrair setores de esquerda, PDT de SP aderiu
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/central-de-movimentos-populares-e-
cut-nao-vao-participar-de-ato-do-mbl-dia-12/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 19:47:29
Título: Mano Brown anuncia entrevista com Lula em seu podcast “Mano a Mano”
Descrição: Recém-estreado, programa do rapper já é um dos mais escutados do 
Spotify
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/mano-brown-anuncia-entrevista-
com-lula-em-seu-podcast-mano-a-mano/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 20:53:13
Título: Petistas pedem ao TSE investigação sobre verbas que financiam atos 
bolsonaristas 
Descrição: Denúncia cita possível uso de recursos do agronegócio, verbas 
arrecadadas via pix e até mesmo criptomoeda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/petistas-pedem-ao-tse-
investigacao-sobre-verbas-que-financiam-atos-bolsonaristas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-08 21:10:34
Título: Em reação a Bolsonaro, Pacheco pode devolver MP das redes sociais ao 
Executivo

https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/petistas-pedem-ao-tse-investigacao-sobre-verbas-que-financiam-atos-bolsonaristas
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/petistas-pedem-ao-tse-investigacao-sobre-verbas-que-financiam-atos-bolsonaristas
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/carmen-lucia-relatora-noticia-crime-bolsonaro-7-de-setembro/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/carmen-lucia-relatora-noticia-crime-bolsonaro-7-de-setembro/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/paulista-bolsonaro-stf-moraes-sistema-eleitoral/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/bolsonaro-ameaca-stf-estado-excecao/
https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-09/o-grito-do-excluidos-em-manaus.html
https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-09/o-grito-do-excluidos-em-manaus.html
https://www.cut.org.br/noticias/entenda-os-crimes-de-bolsonaro-e-dos-quatro-filhos-que-estao-sendo-investigados-a2fe
https://www.cut.org.br/noticias/entenda-os-crimes-de-bolsonaro-e-dos-quatro-filhos-que-estao-sendo-investigados-a2fe
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/mano-brown-anuncia-entrevista-com-lula-em-seu-podcast-mano-a-mano/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/mano-brown-anuncia-entrevista-com-lula-em-seu-podcast-mano-a-mano/
https://revistaforum.com.br/movimentos/central-de-movimentos-populares-e-cut-nao-vao-participar-de-ato-do-mbl-dia-12/
https://revistaforum.com.br/movimentos/central-de-movimentos-populares-e-cut-nao-vao-participar-de-ato-do-mbl-dia-12/


Descrição: Senadores têm pressionado o chefe do Poder Legislativo a nem sequer 
receber a medida que dificulta a remoção de conteúdos nas plataformas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-reacao-a-bolsonaro-pacheco-
pode-devolver-mp-das-redes-sociais-ao-executivo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-08 20:21:59
Título: Boulos: reação de Lira é ‘vexatória’ e Bolsonaro não recuará, porque 
‘sente o cheiro da cadeia’
Descrição: A CartaCapital, o líder do MTST afirmou que, a fim de 'parar' 
Bolsonaro, as instituições têm de dizer: 'Acabou para você, é fim de linha'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/boulos-reacao-de-lira-e-vexatoria-
e-bolsonaro-nao-recuara-porque-sente-o-cheiro-da-cadeia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 19:00:17
Título: Por unanimidade, executiva nacional do PSDB decide ir para a oposição ao
governo Bolsonaro
Descrição: A decisão da executiva nacional será agora discutida com as bancadas 
do partido na Câmara e no Senado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/por-unanimidade-executiva-
nacional-do-psdb-decide-ir-para-a-oposicao-ao-governo-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 17:56:58
Título: Marco temporal: STF adia para quinta (9) leitura de voto dos ministros 
Descrição: Avaliação do caso foi retomada nesta quarta (8), mas foi interrompida
antes mesmo de Fachin apresentar voto final
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/marco-temporal-stf-adia-para-
quinta-9-leitura-de-voto-dos-ministros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 16:13:08
Título: Ocupação do MTST em Recife reúne cerca de 200 famílias em terreno 
abandonado há mais de 15 anos
Descrição: O MTST cobra da prefeitura a desapropriação do terreno, movimento 
iniciou campanha de doação de alimentos para famílias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/ocupacao-do-mtst-em-recife-
reune-cerca-de-200-familias-em-terreno-abandonado-ha-mais-de-15-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 15:58:21
Título: Marcha das Mulheres Indígenas: organização promove campanha de 
arrecadação, saiba como doar
Descrição: Para acolher cerca de 4 mil mulheres, rede de apoio recebe 
cobertores, roupas de frio, fraldas, brinquedos e alimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/marcha-das-mulheres-indigenas-
organizacao-promove-campanha-de-arrecadacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 15:04:40
Título: Ataques de ódio: bolsonaristas tentam invadir Ministério da Saúde e 
hostilizam jornalistas 
Descrição: Episódio vem 24 horas após protestos antidemocráticos de 7 de 
Setembro, em que presidente atacou mais uma vez o STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/ataques-de-odio-bolsonaristas-
tentam-invadir-ministerio-da-saude-e-hostilizam-jornalistas
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 11:34:12
Título: “Pirocão” verde e amarelo foi trollagem de estudantes infiltrados
Descrição: Objeto fálico foi inflado durante a concentração do ato dos 
bolsonaristas na cidade de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pirocao-trollagem-estudantes/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 13:39:32
Título: Em SP, Eduardo Bolsonaro incita a PM: “Temos que começar a falar da 
paralisação da polícia”
Descrição: Antes do pai falar, o deputado federal fez um discurso mais duro 
atacando João Doria e o STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/em-sp-eduardo-bolsonaro-incita-
a-pm-temos-que-comecar-a-falar-da-paralisacao-da-policia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 13:00:12
Título: Descumprimento de ordem judicial é crime e pode derrubar Bolsonaro, 
avaliam advogados
Descrição: Mauro Otávio Nacif relembra caso Watergate e Tânia Maria de Oliveira 
diz que discurso em ato já tem caráter criminoso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/descumprimento-de-ordem-
judicial-e-crime-e-pode-derrubar-bolsonaro-avaliam-advogados

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 20:30:48
Título: Denúncia: perfis falsos recebem R$ 1.500 para defender Bolsonaro nas 
redes
Descrição: Jornalista norte-americano da TeleSUR, que viveu 25 anos no Brasil, 
revelou conversas de WhatsApp tratando da contratação de pessoas para operar 
“contra-ataque” virtual nas caixas de comentários de veículos de imprensa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/denuncia-perfis-falsos-defender-
bolsonaro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 11:39:23
Título: Artigo | A batalha do 7 de setembro e a centralidade das ruas
Descrição: Será necessário abrir um debate sobre os próximos passos da luta e 
dar uma resposta às manifestações bolsonaristas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/artigo-a-batalha-do-7-de-
setembro-e-a-centralidade-das-ruas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 07:56:14
Título: Veja vídeo: ato no Anhangabaú teve \desfile\ de tanque, avião de papel, 
fumaça e uma detenção
Descrição: Ativistas de SP levaram ao Anhagabaú uma caricatura de papelão do 
blindado militar que desfilou recentemente em Brasília
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/veja-video-ato-no-anhagabau-
teve-desfile-de-tanque-aviao-de-papel-fumaca-e-uma-detencao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-08 07:54:10
Título: 7 de Setembro não mexeu na popularidade do governo, mas o deixou mais 
isolado, dizem analistas
Descrição: Para historiador e professor de jornalismo, o caminho da 
radicalização é o único que Jair Bolsonaro tem trilhado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/08/7-de-setembro-nao-mexeu-na-
popularidade-do-governo-mas-o-deixou-mais-isolado-dizem-analistas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-08 20:05:14
Título: Coronel indicado por Salles ‘some’ por duas semanas com carro oficial, 
diz denúncia de servidores
Descrição: CartaCapital teve acesso aos detalhes do caso, enviado à 
Controladoria Geral da União
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/coronel-indicado-por-salles-some-
por-duas-semanas-com-carro-oficial-diz-denuncia-de-servidores/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-08 19:29:39
Título: Servidores da CGU criticam ministro por elogiar atos antidemocráticos: 
‘Extremismo minoritário’
Descrição: 'O próprio presidente reafirmou o teor belicoso dos eventos 
convocados', diz nota da Unacon Sindical
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/servidores-da-cgu-criticam-
ministro-por-elogiar-atos-antidemocraticos-extremismo-minoritario/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-08 19:12:44
Título: Pacheco: ‘Solução não está no autoritarismo, nem nos arroubos 
antidemocráticos’
Descrição: Sem mencionar Bolsonaro, o presidente do Senado pediu 'maturidade 
política aos Poderes'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pacheco-solucao-nao-esta-no-
autoritarismo-nem-nos-arroubos-antidemocraticos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-08 21:41:40
Título: Prestes a se fundir, PSL e DEM criticam Bolsonaro por discurso no Dia da
Independência
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro não gorjeia mais como dantes. Nem o PSL, 
partido pelo qual se elegeu, poupou o mandatário. O DEM, agremiação que sempre  
%% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/prestes-a-se-fundir-psl-e-dem-
criticam-bolsonaro-por-discurso-no-dia-da-independencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 01:43:04
Título: Parlamentares oficiam Ministério da Justiça contra bloqueios de 
caminhoneiros bolsonaristas
Descrição: Bloqueios, feitos também com base em intimidação contra caminhoneiros
que não aderiram ao movimento golpista, foram registrados em mais de 10 estados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/parlamentares-oficiam-ministerio-da-
justica-contra-bloqueios-de-caminhoneiros-bolsonaristas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 01:10:01
Título: Gleisi anuncia união de 9 partidos pelo impeachment de Bolsonaro e ato 
nacional
Descrição: A presidenta do PT evitou convocar militância para o dia 12, que traz
\Fora Lula\ como um dos lemas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-uniao-9-partidos-impeachment-
de-bolsonaro-e-ato-nacional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 00:56:26
Título: Bolsonaro já atravessou o rubicão há muito tempo – Por Rodrigo Perez
Descrição: Hoje, o golpe não é um evento, é um processo. Jair Bolsonaro não 
subiu a rampa do Planalto em janeiro de 2019 para governar, no sentido usual do 
termo. Subiu para implodir a democracia.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/bolsonaro-ja-atravessou-rubicao-ha-muito-
tempo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 00:45:55
Título: O MBL foi uma das principais OrCrims de extrema-direita – Por Jean 
Wyllys
Descrição: O ladrão, falsário e evasor de divisas Eduardo Cunha, evangélico de 
fachada, era o principal aliado do MBL na Câmara. A foto deles com a fascista 
investigada que hoje preside a CCJ é um clássico: todos com os dedinhos para 
cima. Coisa de máfia
Url :https://revistaforum.com.br/debates/mbl-orcrims-extrema-direita/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 00:27:01
Título: CBF procurou Ciro Nogueira para manter jogo entre Brasil e Argentina, 
diz Anvisa
Descrição: Relatório de agente sanitário aponta tentativa de envolver o ministro
no episódio
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/cbf-ciro-nogueira-manter-brasil-e-
argentina-anvisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 23:59:58
Título: Moraes libera para votação no STF ações que podem dificultar venda de 
armas
Descrição: Expectativa é que pontos que flexibilizaram a aquisição desses 
produtos por civis, que não precisam mais comprovar necessidade para a posse e 
porte do armamento, seja revogados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moraes-libera-votacao-stf-dificultar-
venda-armas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 22:49:32
Título: Ao STF, PDT aponta uma série de crimes que Bolsonaro teria cometido nos 
atos golpistas
Descrição: Partido entrou com notícia-crime na Corte após ameaças do presidente 
nas manifestações de 7 de setembro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ao-stf-pdt-aponta-uma-serie-de-crimes-
que-bolsonaro-teria-cometido-nos-atos-golpistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 21:18:27
Título: CEO de afiliada da Globo estava em “caravana” de jatinho para ato 
golpista pró-Bolsonaro
Descrição: Rogério Nery, da TV Integração, foi à Brasília para os atos de 7 de 
setembro em um avião particular de empresários de Uberlândia (MG)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ceo-de-afiliada-da-globo-estava-em-
caravana-de-jatinho-para-ato-golpista-pro-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 19:22:56
Título: Pronunciamento de Lira parece um ‘ok’ para projeto de ditadura de 
Bolsonaro
Descrição: Com chorumelas como \nosso compromisso é com as urnas em 2022\ e \
parabenizo os que foram às ruas no 7 de setembro\, presidente da Câmara sinaliza
com carta branca para que o bandido siga com a sonhada ruptura institucional – 
Por Henrique Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/lira-ok-projeto-ditadura-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 19:12:51
Título: Foragido, Zé Trovão manda recado para caminhoneiros que tentam invadir 
STF
Descrição: Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais do DF 
negociando com bolsonaristas que tentam furar o bloqueio que dá acesso ao 
Congresso e STF, ao menos 100 caminhões estão no local
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/foragido-ze-trovao-manda-recado-para-
caminhoneiros-que-tentam-invadir-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 19:00:41
Título: MP pede que TCU investigue se atos golpistas de Bolsonaro usaram verba 
pública
Descrição: O procurador Lucas Rocha Furtado apontou que ato reuniu uma \minoria 
sectária e radical, capitaneada pelo próprio chefe do Poder Executivo\
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-tcu-investigue-atos-golpistas-
bolsonaro-verba-publica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 18:35:47
Título: Randolfe chama Aras e Lira de covardes e cúmplices do golpismo
Descrição: Senador criticou pronunciamento frouxo do presidente da Câmara e 
disse que \a covardia é um sentimento que nunca teve e nunca terá espaço na 
história\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/randolfe-chama-aras-e-lira-de-
covardes-e-cumplices-do-golpismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 18:24:11
Título: Twitter derruba vários perfis de esquerda no 7 de setembro
Descrição: Para Claudia Gibril, do Coletivo Estrela, trata-se de uma \censura e 
intenção óbvia” de calar os militantes progressistas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/twitter-derruba-perfis-esquerda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 18:16:00
Título: Fux: Desobediência de Bolsonaro ao STF é crime de responsabilidade
Descrição: Após discurso fraco de Arthur Lira, o presidente do STF pressionou o 
Congresso Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fux-desobediencia-bolsonaro-stf-crime-
de-responsabilidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-08 11:42:34
Título: Nenhum PM da ativa participou dos atos de 7 de Setembro a favor de 
Bolsonaro
Descrição: Coronéis ouvidos pela Folha afirmam até defender o impeachment de 
Bolsonaro como forma de tentar pacificar e acalmar o país em meio a crises 
política, econômica e sanitária
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nenhum-pm-da-ativa-participou-dos-
atos-de-7-de-setembro-a-favor-de-bolsonaro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-09 05:00:07
Título: 11 de setembro: inocentes presos em operações do FBI seguem na cadeia 
nos EUA
Descrição: No contexto pós-11 de setembro, os irmãos Duka foram condenados com 
base na colaboração de um informante do FBI. A família ainda aguarda por 
justiça.The post 11 de setembro: inocentes presos em operações do FBI seguem na 
cadeia nos EUA appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/09/11-de-setembro-inocentes-presos-eua/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-09 05:00:53
Título: A lei, o presidente e o crime de responsabilidade
Descrição: O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, reagiu 
nesta quarta-feira (8) aos discursos golpistas de Jair Bolsonaro, proferidos em 
Brasília e em São Paulo durante os atos de 7 de setembro, que tiveram como alvos
a Corte e especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Já na abertura da sessão
do tribunal, Fux disse que “ninguém fechará” o STF, que vai se manter de pé e 
“não se cansará de pregar fidelidade à Constituição”, reafirmando “o seu 
necessário compromisso com o regime democrático”. Mesmo assim, as consequências 
das ameaças do presidente não foram dissipadas e o STF segue sob pressão. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/a-lei-presidente-o-crime-de-
responsabilidade-25189715
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-09 05:00:00
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Título: Obra de Chico Buarque para o teatro é celebrada por Cláudio Lins no 
Municipal de Niterói
Descrição: NITERÓI - O ator e cantor Cláudio Lins homenageia Chico Buarque e 
suas obras compostas para o palco no musical “Chicoteatro”, que será apresentado
no Theatro Municipal, nesta sexta-feira e sábado, às 19h. No espetáculo, o 
artista, graças a um minucioso trabalho de pesquisa, passeia por clássicos, em 
um repertório rico do homenageado, marcado por canções inesquecíveis compostas 
especialmente para peças musicais ou balés.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/obra-de-chico-buarque-para-teatro-
celebrada-por-claudio-lins-no-municipal-de-niteroi-1-25189208
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-09 04:35:20
Título: Um país não consegue viver nessa angústia permanente
Descrição: Não há melhor palavra para definir o que aconteceu em Brasília, na 
noite do dia 6 para o dia 7, do que “tenebroso”. Tenebroso, segundo o 
dicionário, significa “Coberto por trevas, repleto de escuridão, escuro, negro, 
sombrio”. Em sentido figurado, tenebroso é o que “incita o medo, causando 
horror, medonho: crime tenebroso”, e, ainda, “merecedor de desdém, que se deve 
desprezar por ser perverso, malévolo”. Tenebroso vem do latim “tenebrosus”, 
derivado de tenebra, que é “escuridão, falta de luz”, e cujo radical indo-
europeu teme deu origem também a temeridade e temerário, o que “age às cegas, 
imprudente”.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/um-pais-nao-consegue-viver-nessa-angustia-
permanente-25189182
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-09 07:52:08
Título: Agricultura brasileira ficará para trás se não considerar mudança do 
clima, diz ex-ministro
Descrição: Em entrevista à BBC News Brasil, o ex-ministro da Agricultura Roberto
Rodrigues diz que falta ao governo brasileiro uma estratégia para aumentar a 
produção de alimentos no país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58495162?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-09 08:40:19
Título: Nxivm: cofundadora de seita sexual que marcava mulheres a ferro é 
condenada nos EUA
Descrição: Nancy Salzman, 66 anos, afirmou em tribunal nesta quarta-feira (8/9) 
estar 'horrorizada e envergonhada' por ter apoiado líder da seita, condenado a 
120 anos de prisão.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58497037?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-08 23:47:59
Título: STF fala em crime de responsabilidade de Bolsonaro e joga a bomba do 
impeachment para Lira
Descrição: Partidos articulam frente ampla para engrossar pressão contra o 
presidente, mas adesão da esquerda ao protesto do próximo domingo é incerta. 
Processo de destituição ainda tem poucas chances de ocorrer
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-08/stf-fala-em-crime-de-
responsabilidade-de-bolsonaro-e-joga-a-bomba-do-impeachment-para-lira.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-08 00:00:00
Título: Após repudiar comunismo, Bolsonaro se reunirá com presidente da China
Descrição: Em meio à maior crise institucional gerada pelo seu governo, Jair 
Bolsonaro vai se encontrar nesta quinta-feira (9) com Xi Jinping, presidente da 
China, país que foi seguidas vezes atacado pelo mandatário brasileiro.Leia mais 
(09/08/2021 - 20h47)
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