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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil é o 4º país mais perigoso do mundo para ambientalistas
Descrição: Do recorde de 227 assassinatos de defensores do meio ambiente 
registrados mundo afora em 2020, 20 ocorreram no território brasileiro, aponta a
ONG Global Witness. Indígenas da Amazônia foram as principais vítimas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-é-o-4º-país-mais-perigoso-do-mundo-para-
ambientalistas/a-59163369?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-12
Título: Documentário sobre ‘facada’ de Juiz de Fora volta a pôr história oficial
em xeque
Descrição: Em produção da TV 247, repórter aponta todos os furos do episódio 
usado por Jair Bolsonaro para fugir dos debates em 2018 e se eleger presidente 
sem ser confrontado
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/bolsonaro-e-adelio-
documentario-sobre-facada-de-juiz-de-fora-volta-a-por-historia-oficial-em-xeque/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-12 16:06:02
Título: Sentiu: Carlos Bolsonaro reage ao sucesso de documentário sobre 
“fakeada” do pai
Descrição: Repórter investigativo Joaquim de Carvalho apontou todos os furos do 
episódio usado por Jair Bolsonaro para fugir dos debates em 2018 e exige a 
reabertura do caso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sentiu-carlos-bolsonaro-reage-ao-
sucesso-de-documentario-sobre-fakeada-do-pai/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-12 01:11:17
Título: A Marcha das Mulheres Indígenas em imagens
Descrição: A manifestação aconteceu nesta sexta e reuniu milhares de mulheres 
dos povos originários que lutam contra o Marco Temporal
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/marcha-mulheres-indigenas-imagens/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-12 13:27:53
Título: Mulheres indígenas queimam boneco de Bolsonaro na praça onde morreu 
Galdino, veja vídeo
Descrição: Ato final da Marcha das Mulheres Indígenas ocorreu na Praça do 
Compromisso, local exato onde Galdino, cacique da tribo Pataxó Hã-hã-Hãe, foi 
queimado em 1997
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mulheres-indigenas-queimam-boneco-de-
bolsonaro-na-praca-onde-morreu-galdino-veja-video/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-12 00:00:00
Título: Membros do Parlamento Europeu criticam violência contra indígenas em 
carta a Bolsonaro
Descrição: Um grupo de 50 membros do Parlamento Europeu enviou carta ao 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para externalizar preocupação com o 
aumento da violência contra a população indígena e a agenda política do governo 
para o meio ambiente.Leia mais (09/12/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/09/membros-do-parlamento-europeu-criticam-
violencia-contra-indigenas-em-carta-a-bolsonaro.shtml
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-12 16:20:04
Título: Receita critica intromissão de Flávio Bolsonaro em nomeação de 
corregedor: 'Caça às bruxas'
Descrição: Segundo mídia, o senador estaria tentando colocar um nome conhecido 
na Receita Federal para apoiar a tese de sua defesa de que houve acesso ilegal a
seus dados fiscais na investigação sobre rachadinha na ALERJ.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021091218009014-receita-critica-
intromissao-de-flavio-bolsonaro-em-nomeacao-de-corregedor-caca-as-bruxas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-12 00:28:41
Título: PT se distancia de manifestação da direita e convoca Fora Bolsonaro 
‘vermelho’ para dia 2 de outubro
Descrição: O Partido dos Trabalhadores comunicou oficialmente que não engrossará
a manifestação da direita, que advoga pela terceira via, neste domingo (12/09). 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/pt-se-distancia-de-manifestacao-da-
direita-e-convoca-fora-bolsonaro-vermelho-para-dia-2-de-outubro/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-12 13:57:02
Título: Manifestantes protestam contra Bolsonaro em diversas capitais 
brasileiras
Descrição: Ato levou Doria, Ciro, Mandetta e Amoêdo à Avenida Paulista
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/manifestantes-protestam-contra-
bolsonaro-em-diversas-capitais-brasileiras/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-12 17:33:40
Título: Ato contra Bolsonaro em SP reúne pré-candidatos da \3ª via\ e tem boneco
e faixas contra Lula
Descrição: Manifestação convocada pelo Movimento Brasil Livre e pelo Vem Pra Rua
atraiu políticos que devem disputar pleito de 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/12/ato-contra-bolsonaro-em-sp-
reune-pre-candidatos-da-3-via-e-tem-boneco-e-faixas-contra-lula

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-12 20:57:06
Título: “Manifestantes” receberam R$ 50 para erguerem placas “Volta Temer” em 
ato do MBL
Descrição: As manifestações aconteceram neste domingo e viraram motivo de piadas
nas redes pela ausência de público
Url :https://revistaforum.com.br/politica/manifestantes-pagos-mbl-temer/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-12 14:52:33
Título: Manifestação pró-governo Bolsonaro reúne menos de 40 pessoas na 
Esplanada dos Ministérios
Descrição: Poucos dias depois dos atos de 7 de setembro, bolsonaristas fazem 
protesto esvaziado na região central de Brasília
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/12/manifestacao-pro-governo-
bolsonaro-reune-menos-de-40-pessoas-na-esplanada-dos-ministerios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-12 13:56:00
Título: Sem PT, PSOL e CUT, atos do MBL contra Bolsonaro ficam esvaziados no Rio
e em BH
Descrição: Protestos têm presença de manifestantes vestidos de branco e carros 
de som do grupo liderado por Kim Kataguiri (DEM-SP)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/12/sem-pt-e-centrais-sindicais-
atos-do-mbl-contra-bolsonaro-comecam-esvaziados-no-rio-e-em-bh

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-12 18:01:14
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Título: Congresso do PSOL aprova  pré-candidatura de Guilherme Boulos ao governo
de São Paulo
Descrição: Coordenador do MTST deve disputar vaga no Palácio dos Bandeirantes 
nas eleições de 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/12/congresso-do-psol-aprova-pre-
candidatura-de-guilherme-boulos-ao-governo-de-sao-paulo

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-12 17:21:20
Título: Mourão monta agenda paralela e recebe políticos do centro e da oposição
Descrição: Com Bolsonaro isolado, vice-presidente intensifica contato com 
adversários do governo no Congresso e faz pontes com mercado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mourao-monta-agenda-paralela-e-
recebe-politicos-do-centro-e-da-oposicao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-12 21:37:42
Título: Roberto Jefferson é condenado por ataques homofóbicos contra Eduardo 
Leite
Descrição: O presidente do PTB terá de pagar R$ 300 mil por declarações de ódio 
nas redes sociais e em entrevista para uma rádio gaúcha
Url :https://revistaforum.com.br/politica/roberto-jefferson-homofobia-eduardo-
leite/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-12 22:14:32
Título: Reforma Administrativa: o alvo não são os outros
Descrição: Reforma impõe graves retrocessos a servidores públicos e também a 
quem trabalha em regime de CLT
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/lado/reforma-administrativa-o-alvo-
nao-sao-os-outros/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-12 11:35:53
Título: Hungria: papa Francisco se reúne com premiê Viktor Orban após críticas 
ao ultranacionalismo
Descrição: Pontífice voltou a pedir aos governos que acolham refugiados que 
fogem da miséria
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/hungria-papa-francisco-se-reune-com-
premie-viktor-orban-apos-criticas-ao-ultranacionalismo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-12 09:39:18
Título: Memorando do FBI insinua relação da Arábia Saudita com autores do 11 de 
Setembro
Descrição: Relatório confirma que um saudita suspeito de oferecer apoio 
logístico a dois sequestradores de aviões foi investigado
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/memorando-do-fbi-insinua-relacao-da-
arabia-saudita-com-autores-do-11-de-setembro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-12 05:59:38
Título: Entrincheirada entre o TCU e o bolsonarismo, a Ancine chega em pé aos 20
anos
Descrição: Quando se pensa no destino da Fundação Palmares, sequestrada pelo 
tacanho bolsonarismo, vê-se que a agência foi, em certa medida, poupada
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/entrincheirada-entre-o-tcu-e-o-
bolsonarismo-a-ancine-chega-em-pe-aos-20-anos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-12 21:19:58
Título: Regulação dos Algoritmos de empresas de aplicação na internet, que bicho
é esse?

https://www.cartacapital.com.br/politica/mourao-monta-agenda-paralela-e-recebe-politicos-do-centro-e-da-oposicao/
https://www.cartacapital.com.br/politica/mourao-monta-agenda-paralela-e-recebe-politicos-do-centro-e-da-oposicao/
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/12/congresso-do-psol-aprova-pre-candidatura-de-guilherme-boulos-ao-governo-de-sao-paulo
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/12/congresso-do-psol-aprova-pre-candidatura-de-guilherme-boulos-ao-governo-de-sao-paulo
https://revistaforum.com.br/politica/roberto-jefferson-homofobia-eduardo-leite/
https://revistaforum.com.br/politica/roberto-jefferson-homofobia-eduardo-leite/
https://www.cartacapital.com.br/cultura/entrincheirada-entre-o-tcu-e-o-bolsonarismo-a-ancine-chega-em-pe-aos-20-anos/
https://www.cartacapital.com.br/cultura/entrincheirada-entre-o-tcu-e-o-bolsonarismo-a-ancine-chega-em-pe-aos-20-anos/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/memorando-do-fbi-insinua-relacao-da-arabia-saudita-com-autores-do-11-de-setembro/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/memorando-do-fbi-insinua-relacao-da-arabia-saudita-com-autores-do-11-de-setembro/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/hungria-papa-francisco-se-reune-com-premie-viktor-orban-apos-criticas-ao-ultranacionalismo/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/hungria-papa-francisco-se-reune-com-premie-viktor-orban-apos-criticas-ao-ultranacionalismo/
https://www.cartacapital.com.br/blogs/lado/reforma-administrativa-o-alvo-nao-sao-os-outros/
https://www.cartacapital.com.br/blogs/lado/reforma-administrativa-o-alvo-nao-sao-os-outros/


Descrição: A China surpreendeu o mundo no último dia 27 de agosto, a meu ver 
positivamente, ao abrir audiência pública para discutir as Normas de 
gerenciamento  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/regulacao-dos-algoritmos-de-
empresas-de-aplicacao-na-internet-que-bicho-e-esse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-12 15:10:18
Título: Lula diz que, como chefe de Estado, reconhece direito da mulher ao 
aborto
Descrição: Ex-presidente afirmou se tratar de uma questão de saúde pública, 
apesar de pessoalmente ser contra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-como-chefe-de-estado-
reconhece-direito-da-mulher-ao-aborto/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-12 12:56:44
Título: Prisão de Zé Trovão depende da polícia mexicana
Descrição: Segundo investigadores da PF, ainda seria necessária uma autorização 
de um juiz mexicano para validar a ordem de prisão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prisao-de-ze-trovao-depende-da-
policia-mexicana/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-12 12:01:47
Título: Steve Bannon diz que Lula é o esquerdista mais perigoso do mundo
Descrição: Criador do ‘Gabinete do Ódio’ de Trump disse ainda que Bolsonaro vai 
ganhar, a não ser que eleição seja roubada pelas máquinas
Url :https://revistaforum.com.br/global/steve-bannon-diz-que-lula-e-o-
esquerdista-mais-perigoso-do-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-12 11:10:27
Título: Hildegard Angel: “não vou na micareta híbrida do MBL, vou para Paris”
Descrição: A colunista disse ainda que, antes disso vai passar para deixar 
flores no túmulo do ex-presidente Juscelino Kubistchek
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/hildegard-angel-nao-vou-na-
micareta-hibrida-do-mbl-vou-para-paris/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-12 10:00:20
Título: Um presidente fraco é um prato cheio para o Centrão de Arthur Lira
Descrição: Os protetos de 7 de setembro diminuíram Bolsonaro, que agora irá 
comer ainda mais na mão do ‘sistema’ que prometeu destruir.The post Um 
presidente fraco é um prato cheio para o Centrão de Arthur Lira appeared first 
on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/12/um-presidente-fraco-centrao-arthur-
lira/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-13 07:21:44
Título: Em ato convocado pelo MBL contra Bolsonaro, 38% não aceitam protestar 
com PT, mostra pesquisa
Descrição: Levantamento da USP mostrou também que 54% dos manifestantes que 
foram à Avenida Paulista no domingo votariam em Lula contra o presidente no 
segundo turno
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58540540?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-12 22:05:24
Título: De que adiantou a Guerra Global contra o Terror?
Descrição: George Bush anunciou uma “longa campanha, como vocês nunca viram” 
após o 11-S. A queda do Afeganistão pôs fim a essa estratégia. Dez anos após sua
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morte, Bin Laden conseguiu dois de seus objetivos: demonstrar a vulnerabilidade 
dos EUA e forçar sua saída do Oriente Médio
Url :https://brasil.elpais.com/ideas/2021-09-12/de-que-adiantou-a-guerra-global-
contra-o-terror.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-12 13:53:43
Título: Paulo Freire centenário está mais vivo que um siri na lata da história
Descrição: Na mira da ignorância do presidente Bolsonaro e de seus auxiliares, o
patrono da educação brasileira é celebrado em todo o país
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-12/paulo-freire-centenario-esta-
mais-vivo-que-um-siri-na-lata-da-historia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-13 00:00:00
Título: 'Fantasmas' de Carlos constaram com endereço de Bolsonaro em cadastro da
Receita e Câmara
Descrição: Uma casa do presidente Jair Bolsonaro constou no cadastro da Receita 
Federal ou da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de quatro pessoas suspeitas de 
serem \funcionárias fantasmas\ do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-
RJ).Leia mais (09/13/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/fantasmas-de-carlos-constaram-com-endereco-de-bolsonaro-em-
cadastro-da-receita-e-camara.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-12 17:25:21
Título: Venezuela chama Colômbia de 'fábrica mercenária' e rejeita acusações 
sobre ataque a militares
Descrição: Após ataque que vitimou soldados colombianos ontem (11), autoridades 
de ambos os Estados se posicionaram trocando hostilidades, com Caracas 
rechaçando acusações de Bogotá de que seria responsável pelo ocorrido.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021091218009147-venezuela-chama-
colombia-de-fabrica-mercenaria-e-rejeita-acusacoes-sobre-ataque-a-militares/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-12 16:32:29
Título: Líder supremo do Irã elogia regresso de mini-armada naval que enfrentou 
EUA no oceano Atlântico
Descrição: Em maio, o Irã enviou dois navios de guerra em uma viagem de 45.000 
km por três oceanos, incluindo pela primeira vez no oceano Atlântico, além de 
uma escala na Rússia para participar de um grande desfile naval.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021091218009028-lider-
supremo-do-ira-elogia-regresso-de-mini-armada-naval-que-enfrentou-eua-no-oceano-
atlantico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-12 07:59:06
Título: FBI desclassifica 1º documento sobre ataques de 11 de setembro nos EUA
Descrição: Após uma ordem de Joe Biden, presidente dos EUA, para desclassificar 
documentos relativos aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o 
Departamento Federal de Investigação publicou o primeiro deles.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021091218007125-fbi-desclassifica-1-
documento-sobre-ataques-de-11-de-setembro-nos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-12 04:31:53
Título: Google viola leis trabalhistas com salários inferiores aos previstos, 
revela mídia
Descrição: Durante mais de dois anos, o Google violou as leis de diversos 
países, pagando a seus funcionários temporários salários inferiores aos que 
recebiam os funcionários de tempo integral.
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Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021091218006828-google-
viola-leis-trabalhistas-com-salarios-inferiores-aos-previstos-revela-midia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-12 08:47:56
Título: Reféns da água engarrafada, indígenas ocupam fábrica da Bonafont-Danone 
há um mês no México
Descrição: Perfurações feitas pela multinacional baixaram níveis dos mananciais 
e vêm causando escassez nas comunidades vizinhas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/12/refens-da-agua-engarrafada-
indigenas-ocupam-fabrica-da-bonafont-danone-ha-um-mes-no-mexico

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Abimael Guzmán, fundador do grupo peruano Sendero Luminoso, morre aos 86
anos
Descrição: Guzmán morreu na penitenciária em Lima, onde cumpria prisão perpétua 
desde 1992 Fundador do Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, morreu aos 86 anos
Url :https://www.defesanet.com.br/terror/noticia/42036/Abimael-Guzman--fundador-
do-grupo-peruano-Sendero-Luminoso--morre-aos-86-anos/
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