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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13
Título: Cerca de um bilhão de pessoas vivem sem sapatos em pleno século 21
Descrição: Vijay Prashad . Há alguns dias, conversei com uma alta funcionária da
Organização Mundial da Saúde (OMS). Perguntei se ela sabia quantas pessoas 
viviam sem sapatos em nosso planeta. A razão pela qual fiz esse questionamento a
ela é porque andava me perguntando sobre a tungíase, uma doença infecciosa 
causada pela entrada de uma pulga fêmea (Tunga penetrans) na pele. ….. Um bilhão
de pessoas sem sapatos no século 21. Centenas de milhões delas crianças, muitas 
impossibilitadas de ir à escola por não ter o que calçar. Mesmo assim, 
a indústria global de calçados produz 24,3 bilhões de pares de sapatos por ano, 
ou seja, três pares de sapatos para cada pessoa no planeta.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/cerca-de-um-bilhao-de-pessoas-
vivem-sem-sapatos-em-pleno-seculo-21

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 21:16:08
Título: Brasil passa dos 21 milhões de casos acumulados de covid-19 desde o 
início da pandemia
Descrição: Mais de 587 mil pessoas já morreram em decorrência da doença, nas 
últimas 24 horas, foram confirmadas 215 mortes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/brasil-passa-dos-21-milhoes-de-
casos-acumulados-de-covid-19-desde-o-inicio-da-pandemia

Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro isola-se entre os 4% não vacinados de sua faixa etária
Descrição: Presidente poderia ter se vacinado desde 3 de abril de 2021 em 
Brasília, 5 meses atrás
Url :https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-isola-se-entre-os-5-nao-
vacinados-de-sua-faixa-etaria/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-13 15:00:00
Título: Sob Bolsonaro, Yanomami tem o maior índice de mortes por desnutrição 
infantil do país
Descrição: Com 0,013% da população brasileira, os Yanomami tiveram 7% de mortes 
por desnutrição infantil entre 2019 e 2020 – 24 crianças morreram
Url :https://apublica.org/2021/09/sob-bolsonaro-yanomami-tem-o-maior-indice-de-
mortes-por-desnutricao-infantil-do-pais/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-09-14
Título: Bachelet, da ONU, pede fim dos ataques aos povos indígenas pelo governo 
Bolsonaro
Descrição: "Peço às autoridades que revertam as políticas que afetam 
negativamente os povos indígenas", disse a alta comissária da ONU para os 
Direitos Humanos
Url : https://www.brasil247.com/mundo/bachelet-da-onu-pede-fim-dos-ataques-aos-
povos-indigenas-pelo-governo-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-14 08:43:03
Título: Fátima Bezerra determina investigação de espancamento de quilombola por 
bolsonarista
Descrição: Governadora do Rio Grande do Norte determinou \a apuração imediata e 
rigorosa\ do caso. Em áudio, comerciante Alberan Freitas, apoiador de Bolsonaro,
diz que vai agredir Luciano Simplício \quantas vezes for preciso\.
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fatima-bezerra-determina-investigacao-
de-espancamento-de-quilombola-por-bolsonarista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-14 00:24:37
Título: TSE reconhece rachadinha como enriquecimento ilícito e dano ao erário
Descrição: Condições reconhecidas pelo tribunal permitiram a cassação de 
registro de ex-vereadora do PSL
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-rachadinha-enriquecimento-ilicito-
dano-ao-erario/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 21:02:39
Título: ‘Rachadinha’ é clara e ostensiva modalidade de corrupção, diz Moraes
Descrição: Manifestação do ministro se deu no caso em que o TSE reconheceu a 
inelegibilidade da ex-vereadora de São Paulo Maria Helena Pereira Fontes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/rachadinha-e-clara-e-ostensiva-
modalidade-de-corrupcao-diz-moraes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 14:51:51
Título: Funcionários fantasmas de Carlos Bolsonaro tinham como endereço a casa 
de Jair Bolsonaro
Descrição: Ministério Público suspeita que esquema criminoso seja semelhante às 
rachadinhas de Flávio Bolsonaro na Alerj
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/funcionarios-fantasmas-de-
carlos-bolsonaro-tinham-como-endereco-a-casa-de-jair-bolsonaro

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-13
Título: Lula tem 19ª vitória na Justiça após outra ação ser arquivada por falta 
de provas
Descrição: Investigação foi fruto de delação de Léo Pinheiro, da OAS. “Parcas 
provas”, alegou juíza ao recusar nova acusação contra Lula
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/lula-19a-vitoria-
justica-apos-acao-ser-arquivada-por-falta-de-provas/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Há 100 anos nascia o cardeal que lutou contra a ditadura
Descrição: À frente da arquidiocese de São Paulo por 28 anos, Dom Paulo Evaristo
Arns foi figura-chave na redemocratização do país e organizou os serviços 
sociais até hoje prestados pela Igreja na maior cidade brasileira.
Url :https://www.dw.com/pt-br/há-100-anos-nascia-o-cardeal-que-lutou-contra-a-
ditadura/a-59167977?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 20:18:41
Título: ‘Tudo caro’, diz Lira sobre preço dos combustíveis, presidente da 
Petrobras vai à Câmara nesta terça
Descrição: 'A Petrobras deve ser lembrada: os brasileiros são seus acionistas', 
disse o presidente da Casa, em meio ao avanço da inflação
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/tudo-caro-diz-lira-sobre-
preco-dos-combustiveis-presidente-da-petrobras-vai-a-camara-nesta-terca/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 10:35:02
Título: Gás de cozinha por R$40 e gasolina a R$4: petroleiro afirma que é 
possível, saiba como
Descrição: Principal motivo dos preços altos é a paridade internacional, adotada
em 2016 e que pode ser mudada pelo presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/gas-de-cozinha-por-r-40-e-
gasolina-a-r-4-petroleiro-afirma-que-e-possivel-saiba-como

Fonte: CartaCapital
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Data: 2021-09-13 15:20:10
Título: Após reportagens de CartaCapital, PF fechará inquérito investigando elo 
entre Palocci e Vaza Jato
Descrição: O arquivo obtido pela revista mostra que a investigação, que já dura 
18 meses, se baseia somente em dois indícios altamente dúbios
Url :https://www.cartacapital.com.br/glenn-greenwald/apos-reportagens-de-
cartacapital-pf-fechara-inquerito-investigando-elo-entre-palocci-e-vaza-jato/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Frota diz que facada contra Bolsonaro foi armada e protocola pedido de 
CPI
Descrição: O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) entrou nesta segunda-feira (13) 
com um pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar a facada sofrida por Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais, 
durante ato de campanha para as eleições presidenciais em 2018. O parlamentar 
afirmou que Bolsonaro já sofria de outras condições no [ ]The post Frota diz que
facada contra Bolsonaro foi armada e protocola pedido de CPI appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/frota-diz-que-facada-contra-
bolsonaro-foi-armada-e-protocola-pedido-de-cpi/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-13 19:07:52
Título: Quem apagou? Perfil de Adélio é desativado no dia da divulgação de 
documentário sobre a facada
Descrição: Adélio Bispo está preso por esfaquear o presidente Jair Bolsonaro num
presídio de segurança máxima sem acesso à internet
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/quem-apagou-perfil-de-adelio-e-
desativado-no-dia-da-divulgacao-de-documentario-sobre-a-facada/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 13:46:03
Título: O golpe dentro do golpe de Bolsonaro não prosperou
Descrição: O leão teve de virar gatinho e se retratar, emasculando toda a 
operação
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-golpe-dentro-do-golpe-de-
bolsonaro-nao-prosperou/

Fonte: CUT
Data: 2021-09-13
Título: Servidores ocupam Brasília esta semana para lutar contra a reforma Administrativa
Descrição: Mobilizações acontecem em Brasília e em outras cidades de terça (14) 
a quinta (16). No DF, servidores de todo o país vão cobrar deputados para que 
votem contra a PEC que destrói o serviço público
Url : https://www.cut.org.br/noticias/servidores-ocupam-brasilia-esta-semana-
para-lutar-contra-a-reforma-administrativ-1e9a

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-14 00:13:42
Título: Brasil para poucos, veneno para todos
Descrição: Em meio a uma das piores crises de saúde já vividas pela humanidade, 
o Congresso julgou ser um bom momento para ressuscitar o projeto de lei que 
pretende mudar as regras de aprovação e uso dos agrotóxicos
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-09-14/brasil-para-poucos-veneno-
para-todos.html

Fonte: MST
Data: 2021-09-13
Título: Coalizão contra a fome cobra sanção de medidas para a agricultura 
familiar camponesa
Descrição: PL 823/2021 aguarda sanção do presidente da República, em socorro à 
agricultura familiar camponesa e combate à fome de 117 milhões de brasileiros
Url : https://mst.org.br/2021/09/13/coalizao-contra-a-fome-cobra-sancao-de-
medidas-para-a-agricultura-familiar-camponesa/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-13 14:21:49
Título: A casa caiu: Zeca Dirceu, do PT, associa a Jair Renan R$ 4,7 milhões da 
Cultura para “Casinha Games”
Descrição: O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) enviou ao Blog do Esmael, nesta 
segunda-feira (13/09), cópia do Diário Oficial da União em que o Ministério da 
Cultura  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/a-casa-caiu-zeca-dirceu-do-pt-
associa-a-jair-renan-r-47-milhoes-da-cultura-para-casinha-games/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-13 20:07:39
Título: Lira cria grupo para votar legalização de cassinos, bingos e jogo do 
bicho
Descrição: Câmara pode votar proposta sobre jogos de azar até o fim do ano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lira-legalizacao-cassinos-bingos-e-
jogo-do-bicho/

Fonte: Montedo
Data: 2021-09-13
Título: Tenente-coronel do Exército é preso após agredir esposa com socos em 
João Pessoa
Descrição: Oficial foi detido após negociação com a Polícia Militar. Equipe do 
Grupamento de Engenharia o conduziu à prisão
Um tenente-coronel do Exército foi preso, na madrugada desta segunda-feira (13),
após agredir a esposa, em João Pessoa. Ela passou por exame de corpo de delito e
já conta com medida protetiva.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/09/13/tenente-coronel-do-exercito-e-preso-
apos-agredir-esposa-com-socos-em-joao-pessoa/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Deputada diz que representará contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de 
Ética
Descrição: A deputada federal Professora Dayane Pimentel (PSL-BA) afirma que vai
oferecer representação no Conselho de Ética da Câmara contra o Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP) por Quebra de Decoro Parlamentar. Ela diz que se sentiu ameaçada após 
uma mensagem publicada nesta segunda (13) pelo congressista na qual ela é 
chamada de traidora aparece com um alvo sobre [ ]The post Deputada diz que 
representará contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/dayane-pimentel-diz-
que-entrara-no-conselho-de-etica-contra-eduardo-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 18:41:09
Título: Entidades intensificam atos contra proposta de desmonte dos serviços 
públicos
Descrição: Amanhã (14 ), a mobilização contra a PEC 32 acontece no Espaço do 
Servidor, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/entidades-intensificam-atos-
contra-proposta-de-desmonte-dos-servicos-publicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 18:36:56
Título: Se aprovado, o PL da Grilagem de João Doria vai acabar com a política de
assentamentos em SP
Descrição: A proposta, que poderá ser votada nas próximas semanas, ameaça o 
futuro das mais de 10 mil famílias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/se-aprovado-o-pl-da-grilagem-de-
joao-doria-vai-acabar-com-a-politica-de-assentamentos-em-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 18:30:09
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Título: Justiça autoriza condução coercitiva de advogado de atravessadora de 
vacina para depor na CPI
Descrição: Depoente representa a Precisa, que está envolvida na tentativa de 
venda da vacina Covaxin para o Ministério da Saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/justica-autoriza-conducao-
coercitiva-de-advogado-de-atravessadora-de-vacina-para-depor-na-cpi

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 21:54:46
Título: Foragido, Zé Trovão se diz perseguido e pede asilo político ao México
Descrição: O documento foi apresentado à Comissão Mexicana de Ajuda a Refugiados
pelo caminhoneiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/foragido-ze-trovao-se-diz-
perseguido-e-pede-asilo-politico-ao-mexico/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 16:34:00
Título: Incêndio na Chapada dos Veadeiros já correu 20 quilômetros, ilhou 
turistas e mobiliza 3 aviões
Descrição: Fogo começou no último domingo (12), em local conhecido como Vale da 
Lua, e assustou turistas que visitavam o local
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/incendio-na-chapada-dos-
veadeiros-ja-correu-20-quilometros-ilhou-turistas-e-mobiliza-3-avioes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 15:27:06
Título: Partido espanhol Vox avança com projeto de plataforma de extrema-direita
na América Latina 
Descrição: \Fórum de Madrid\ busca aliados latino-americanos para \combater o 
comunismo\, líder esteve no México no início do mês
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/partido-espanhol-vox-avanca-
projeto-de-plataforma-de-extrema-direita-na-america-latina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 14:26:38
Título: Movimento em defesa de vítimas da covid quer acelerar projetos de lei 
para taxar super-ricos 
Descrição: Seis projetos protocolados na Câmara Federal pretendem financiar 
programas para atender vítimas da covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/movimento-em-defesa-de-vitimas-
da-covid-quer-acelerar-projetos-de-lei-para-taxar-super-ricos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 12:55:19
Título: Artigo | Boicote, breque e apagão: as formas de resistência dos 
trabalhadores por aplicativo
Descrição: Em um setembro de polarização nas ruas, entregadores e motoristas por
aplicativo realizam pressão por direitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/artigo-boicote-breque-e-apagao-
as-formas-de-resistencia-dos-trabalhadores-por-aplicativo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 12:48:45
Título: Número de escolas no Distrito Federal com casos de Covid-19 aumenta 30%
Descrição: Precarização nas instalações das escolas da rede pública potencializa
risco de infecção de professores e alunos.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/numero-de-escolas-no-distrito-
federal-com-casos-de-covid-19-aumenta-30
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13 11:40:16
Título: Vereador de Duque de Caxias (RJ) é assassinado a tiros 
Descrição: Quinzé é o segundo político da cidade executado este ano, Elson da 
Batata (PL) assumirá a vaga deixada pelo parlamentar
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/vereador-de-duque-de-caxias-rj-
e-assassinado-a-tiros
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 20:39:51
Título: Bolsonaro culpa distanciamento social pela inflação, ironiza Covid e diz
que herdou ‘casa desarrumada’
Descrição: 'Parece que só tem vírus, não tem mais nada. É igualzinho à política 
de ficar em casa', disse o ex-capitão a apoiadores
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-culpa-
distanciamento-social-pela-inflacao-ironiza-covid-e-diz-que-herdou-casa-
desarrumada/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 19:53:15
Título: ‘Não vou me suicidar. Tenho muito a fazer pelo Brasil’, disse Lula antes
da prisão, leia trechos de nova biografia
Descrição: O volume 1 da obra do jornalista Fernando Morais chega às livrarias 
em novembro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/nao-vou-me-suicidar-tenho-muito-a-
fazer-pelo-brasil-disse-lula-antes-da-prisao-leia-trechos-de-nova-biografia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 19:22:52
Título: Clima no Planalto era de preocupação com impeachment, mas carta trouxe 
‘distensão’, diz Temer
Descrição: Segundo o emedebista, Bolsonaro terá de 'manter as palavras' e o 
conjunto da sociedade deve 'incentivar a harmonia'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/clima-no-planalto-era-de-
preocupacao-pelo-impeachment-mas-carta-trouxe-distensao-diz-temer2/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 18:33:17
Título: Governo Bolsonaro tem ‘retórica forte’, mas não há risco de golpe, diz 
Mourão
Descrição: 'Nossas instituições são fortes, nossa democracia é forte e não será 
mudada com alguns discursos', argumentou o vice-presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-bolsonaro-tem-retorica-
forte-mas-nao-ha-risco-de-golpe-diz-mourao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 17:49:39
Título: Bolsonaro lança programa de 100 milhões de reais para policiais 
financiarem imóveis
Descrição: De acordo com a Caixa, o subsídio pode chegar a 2.100 reais para a 
tarifa de contratação e até 12 mil no valor de entrada
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-lanca-programa-de-100-
milhoes-de-reais-para-policiais-financiarem-imoveis/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 16:58:56
Título: A falácia da taxa de juros como instrumento eficaz no combate à inflação
Descrição: Ao encarecer investimentos e comprometer ainda mais a renda dos 
pobres, oaumento de juros pode reduzir as chances de retomada do crescimento
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/a-falacia-da-taxa-de-juros-como-
instrumento-eficaz-no-combate-a-inflacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 15:22:41
Título: Carta de ‘recuo’ faz popularidade de Bolsonaro despencar nas redes 
sociais
Descrição: Índice de Popularidade Digital medido pela Quaest nos dias 9 e 10 de 
setembro representa a pior marca do presidente em 2021

https://www.cartacapital.com.br/economia/a-falacia-da-taxa-de-juros-como-instrumento-eficaz-no-combate-a-inflacao/
https://www.cartacapital.com.br/economia/a-falacia-da-taxa-de-juros-como-instrumento-eficaz-no-combate-a-inflacao/
https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-lanca-programa-de-100-milhoes-de-reais-para-policiais-financiarem-imoveis/
https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-lanca-programa-de-100-milhoes-de-reais-para-policiais-financiarem-imoveis/
https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-bolsonaro-tem-retorica-forte-mas-nao-ha-risco-de-golpe-diz-mourao/
https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-bolsonaro-tem-retorica-forte-mas-nao-ha-risco-de-golpe-diz-mourao/
https://www.cartacapital.com.br/politica/clima-no-planalto-era-de-preocupacao-pelo-impeachment-mas-carta-trouxe-distensao-diz-temer2/
https://www.cartacapital.com.br/politica/clima-no-planalto-era-de-preocupacao-pelo-impeachment-mas-carta-trouxe-distensao-diz-temer2/
https://www.cartacapital.com.br/politica/nao-vou-me-suicidar-tenho-muito-a-fazer-pelo-brasil-disse-lula-antes-da-prisao-leia-trechos-de-nova-biografia/
https://www.cartacapital.com.br/politica/nao-vou-me-suicidar-tenho-muito-a-fazer-pelo-brasil-disse-lula-antes-da-prisao-leia-trechos-de-nova-biografia/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-culpa-distanciamento-social-pela-inflacao-ironiza-covid-e-diz-que-herdou-casa-desarrumada/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-culpa-distanciamento-social-pela-inflacao-ironiza-covid-e-diz-que-herdou-casa-desarrumada/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-culpa-distanciamento-social-pela-inflacao-ironiza-covid-e-diz-que-herdou-casa-desarrumada/
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/vereador-de-duque-de-caxias-rj-e-assassinado-a-tiros
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/vereador-de-duque-de-caxias-rj-e-assassinado-a-tiros


Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/carta-de-recuo-faz-
popularidade-de-bolsonaro-despencar-nas-redes-sociais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 14:41:34
Título: E aí, salvaram a democracia do Afeganistão?
Descrição: É necessário, claro, que nós nos preocupemos com o outro. Porém, 
deve-se começar pelo ambiente mais próximo, escreve Atilla Kuş
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/e-ai-salvaram-a-
democracia-do-afeganistao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 13:55:44
Título: Sob Bolsonaro, Yanomami tem o maior índice de mortes por desnutrição 
infantil do país
Descrição: Com 0,013% da população brasileira, os Yanomami tiveram 7% de mortes 
por desnutrição infantil entre 2019 e 2020 – 24 crianças morreram
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/sob-bolsonaro-yanomami-tem-o-
maior-indice-de-mortes-por-desnutricao-infantil-do-pais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-13 13:36:00
Título: Por que a direita e o bolsonarismo atacam a Uerj?
Descrição: Alvo histórico de propostas de privatização, a universidade foi 
bastião da luta pela democratização e pioneira na implementação de cotas
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/por-que-a-direita-e-o-
bolsonarismo-atacam-a-uerj/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-14 08:43:36
Título: Sob vara, CPI vai ouvir Marcos Tolentino nesta terça-feira, acompanhe ao
vivo
Descrição: O advogado e empresário Marcos Tolentino da Silva, amigo do deputado 
Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, irá depor nesta terça-feira 
(14/09) sob  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/sob-vara-cpi-vai-ouvir-marcos-
tolentino-nesta-terca-feira-acompanhe-ao-vivo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-13 21:32:26
Título: Jornalistas brasileiros vão discutir taxação de plataformas digitais no 
39º Congresso da Fenaj
Descrição: A partir de sexta-feira, 17 de setembro, jornalistas brasileiros dão 
início às discussões da proposta para taxar as plataformas digitais. O debate 
ocorrerá durante o  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/jornalistas-brasileiros-vao-
discutir-taxacao-de-plataformas-digitais-no-39o-congresso-da-fenaj/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-14 09:26:08
Título: Bolsonaro se mostra manso e Temer gargalha em meio a barbárie que 
provocaram no Brasil
Descrição: No primeiro dia de trabalho (?) após incitar a barbárie e o caos no 7
de Setembro, Jair Bolsonaro vestiu a pele de cordeiro, mostrou-se manso e, 
diferentemente do que vinha fazendo, não atacou ministros do STF. No entanto, o 
estrago na sociedade está feito, como pode ser visto no espancamento de um 
quilombola por [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-se-mostra-manso-e-temer-
gargalha-em-meio-a-barbarie-que-provocaram-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-14 09:05:31
Título: Temer gargalha de imitação de Bolsonaro: “Salvou o careca de levar minha
hemorróida”, veja vídeo
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Descrição: \E essa cartinha que eu recebi tua, achei ela meio infantil, meio 
maricas.  Cadê a parte que combinei de botar o pau de arara na Praça dos Três 
Poderes e dar de chibata no lombo de Alexandre de Moraes\, zomba André Marinho, 
arrancando gargalhadas de Michel Temer.
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/temer-gargalha-de-imitacao-de-
bolsonaro-salvou-o-careca-de-levar-minha-hemorroida-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-14 01:22:19
Título: Projeto de criação de uma “polícia política” subordinada a Bolsonaro 
tramita na Câmara
Descrição: Ideia, apresentada pelo presidente quando ele ainda era deputado, é 
criar um aparato estatal vinculado ao gabinete do chefe de Estado, que tenha 
“acesso irrestrito a informações” e que possa exercer uso “excessivo de força”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/projeto-policia-politica-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-13 22:45:30
Título: Vidão! Flávio Bolsonaro passeia nos Lençóis Maranhenses, mas teria 
cometido ilegalidade
Descrição: De acordo com o Blog do DC, do MA, imagens mostram um grupo, que 
segundo denunciante estava com o filho primogênito do presidente, consumindo 
bebidas alcoólicas numa tenda, o que é proibido no Parque Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/flavio-bolsonaro-lencois-maranhenses-
ilegalidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-13 20:30:12
Título: Belém lança projeto para erradicar analfabetismo com método freireano
Descrição: No centenário de Paulo Freire, iniciativa da prefeitura busca 
alfabetizar 11 mil pessoas que nunca foram à escola
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/regiao/norte/belem-lanca-projeto-para-
erradicar-analfabetismo-com-metodo-freireano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-13 19:07:47
Título: Aras pede que STF suspenda MP de Bolsonaro pró-Fake News
Descrição: PGR reconheceu que \é prudente que se aguarde a deliberação do 
Congresso Nacional\ para que as mudanças pretendidas pelo presidente no Marco 
Civil da Internet tenham validade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aras-stf-suspenda-mp-de-bolsonaro-pro-
fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-13 14:44:28
Título: Com inflação próxima a dois dígitos, BC projeta taxa de juros a 8% em 
dezembro
Descrição: Com inflação acumulada de 9,68% nos últimos 12 meses, Banco Central 
elevou pela 23ª vez a previsão da Selic, a taxa básica de juros.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/com-inflacao-proxima-a-dois-
digitos-bc-projeta-taxa-de-juros-a-8-em-dezembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-13 14:39:54
Título: Escrita por Fernando Morais, biografia de Lula entra na pré-venda
Descrição: A obra será dividida em dois volumes e o relato da vida do ex-
presidente será intercalado com momentos do passado e do presente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-fernando-morais-biografia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-13 14:19:04
Título: Alberto Fraga: “Lá em casa todo mundo era ‘Bolsonaro doente’. Hoje, só o
mais velho”
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Descrição: Ex-deputado, que rompeu amizade de mais de 40 anos com Bolsonaro após
perder a esposa para a Covid-19, diz que acredita em impeachment apesar do alto 
preço pago para cooptar o centrão.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/alberto-fraga-la-em-casa-
todo-mundo-era-bolsonaro-doente-hoje-so-o-mais-velho/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-13 14:04:48
Título: Auditor de relatório fake do TCU divulgado por Bolsonaro fica 45 dias 
sem salário
Descrição: O falso documento acusava governos municipais e estaduais de 
“supernotificarem” os casos de morte por Covid-19, “relatório” foi usado pelo 
presidente para atacar as políticas de combate ao coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tcu-realtorio-fake/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-14 04:32:23
Título: Fusão entre PSL e DEM esbarra em divergências em estados como Rio e São 
Paulo
Descrição: RIO — A conversa por uma fusão entre PSL e DEM, que já recebeu sinal 
verde das cúpulas de ambos os partidos, esbarra em divergências locais em 
estados como Rio, São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco. O comando de 
diretórios estaduais e o alinhamento nacional da futura sigla em 2022 também 
geram impasses na Paraíba, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/fusao-entre-psl-dem-esbarra-em-
divergencias-em-estados-como-rio-sao-paulo-25196093
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-14 04:30:48
Título: Representatividade: grupo formado por cinco médicas negras inaugura 
clínica no Rio
Descrição: Enquanto o mundo inteiro debatia os avanços da telemedicina, 
acelerados pelas recomendações de distanciamento social trazidas pela pandemia, 
cinco médicas que vivem no Rio decidiram se reunir em torno de uma ideia: abrir 
a própria clínica. Desde as primeiras conversas, porém, elas deixaram claro que 
não seria só mais um endereço em que o foco estivesse na quantidade de consultas
diárias.
Url :https://oglobo.globo.com/ela/representatividade-grupo-formado-por-cinco-
medicas-negras-inaugura-clinica-no-rio-25190968
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-14 08:42:20
Título: Mudanças climáticas: governo Bolsonaro quer convencer o mundo que 
problema do Brasil é 'de imagem'
Descrição: Enquanto o mundo se prepara para a Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas, governo brasileiro chega às vésperas do encontro 
convencido de que problema do país é principalmente de suposta percepção 
equivocada que demais países teriam do desmatamento no Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58550080?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-14 07:29:36
Título: Mudança climática afeta decisão de jovens brasileiros sobre ter filho, 
diz pesquisa internacional
Descrição: Estudo feito em dez países mostra que jovens sofrem com ansiedade 
sobre o futuro do planeta - e os brasileiros têm índices de preocupação acima da
média em quase todos os critérios.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58553995?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-13 17:50:44
Título: Estudo alerta: uma em três crianças sofre de anemia no Brasil
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Descrição: Apesar da melhora recente nos índices históricos, especialistas ainda
avaliam que a situação da doença no país é grave e não se sabe ao certo como ela
foi impactada pela pandemia de covid-19.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58510222?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-14 01:18:11
Título: As próximas derrotas de Bolsonaro no STF já estão desenhadas
Descrição: Procurador-geral se manifesta contra medida que limita remoção de 
‘fake news’ das redes. E o ministros do tribunal, que viraram alvo dos 
bolsonaristas, julgam o decreto que facilitou a compra de armas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-14/as-proximas-derrotas-de-
bolsonaro-no-stf-ja-estao-desenhadas.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-13 23:07:54
Título: Colômbia volta ser o país mais perigoso para ambientalistas
Descrição: Sessenta e cinco dos 227 assassinatos de ambientalistas registrados 
em todo o mundo em 2020 ocorreram no país andino, de acordo com o relatório 
anual da Global Witness
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-13/colombia-volta-ser-o-
pais-mais-perigoso-para-ambientalistas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-13 00:00:00
Título: Bolsonaro desaba em popularidade digital após nota retórica sobre o 7 de
Setembro
Descrição: ?Logo após os atos do 7 de Setembro que mobilizaram sua base em 
demonstração de apoio, ?o presidente Jair Bolsonaro teve um tombo de 
popularidade nas redes sociais ao divulgar uma carta em que volta atrás nos 
ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal) e nas ameaças golpistas.Leia mais 
(09/13/2021 - 14h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/bolsonaro-desaba-em-popularidade-digital-apos-nota-retorica-
sobre-o-7-de-setembro.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-13 00:00:00
Título: A Rede Globo está entre a cruz e a caldeirinha
Descrição: Talvez pior do que colunistas de política sejam os colunistas de 
mídia e TV. Estes escrevem qualquer coisa, citam fontes inexistentes e criam 
fábulas como se fossem enredos de novelas reais. Recusam-se a enxergar o que 
está a olhos vistos.Leia mais (09/13/2021 - 08h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/ricardomelo/2021/09/a-rede-globo-esta-entre-a-cruz-e-a-
caldeirinha.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-14 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 14 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (14), marcada pela redução do risco de viagens ao 
Brasil pelos EUA, pela reunião entre os presidentes russo e sírio, Putin e al-
Assad, e pela primeira visita do premiê israelense Bennett ao Egito.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021091418015381-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-14-de-setembro/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-14 07:00:00
Título: “A 12 km”: indígenas Yanomami isolados nunca viram o garimpo tão próximo
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Descrição: Documentos e imagens inéditas obtidos pela Pública confirmam que os 
Moxihatëtëma da terra Yanomami estão em risco por contato forçado do garimpo 
ilegal
Url :https://apublica.org/2021/09/indigenas-yanomami-isolados-nunca-viram-o-
garimpo-tao-proximo/
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