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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-14
Título: Má gestão da pandemia tornou o Brasil ‘celeiro’ de mutações do 
coronavírus
Descrição: Por falta de comando no combate ao contágio, país virou um “problema 
para o mundo”, já que, ao circular livremente, o coronavírus pode desenvolver 
mutações agressivas
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/09/ma-gestao-da-
pandemia-transformou-brasil-em-celeiro-de-mutacoes-coronavirus/

Fonte: Congresso em Foco
Título: CPI possui provas contundentes contra Bolsonaro e seus aliados, afirma 
Otto Alencar
Descrição: Após se recuperar da reinfecção por covid-19 e voltar à CPI, o 
senador Otto Alencar (PSD-BA), classifica que a comissão já cumpriu o papel a 
que se propôs. Segundo o parlamentar, o colegiado decidiu que até o fim das 
oitivas, nenhuma ponta de investigação deve ficar solta se referindo às empresas
VTCLog e Precisa Medicamentos, [ ]The post CPI possui provas contundentes contra
Bolsonaro e seus aliados, afirma Otto Alencar appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/cpi-possui-provas-
contundentes-contra-bolsonaro-e-seus-aliados-afirma-otto-alencar/

Fonte: G1 - Globo
Data: 2021-09-14
Título: Preço médio da gasolina sobe pela 6ª semana seguida nos postos, mostra 
ANP
Descrição: Em 2021, o combustível se transformou num dos vilões da inflação, 
responsável por afetar duramente o orçamento das famílias brasileiras – já 
prejudicadas pela alta dos alimentose da energia elétrica. Segundo o IBGE, a 
gasolina acumula no ano uma alta de 31,09%.
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/14/preco-medio-da-gasolina-
sobe-pela-6a-semana-seguida-nos-postos-mostra-anp.ghtml

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-15 07:40:29
Título: Economia em 2022: por que expectativas para o Brasil estão piorando 
rapidamente
Descrição: Itaú cortou estimativa para o PIB de 2022 para 0,5% e vê alta do 
desemprego no próximo ano. Outras casas também pioraram suas projeções nos 
últimos dias.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58566039?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-14 07:00:00
Título: “A 12 km”: indígenas Yanomami isolados nunca viram o garimpo tão próximo
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/

Fonte: Poder360
Título: Arábia Saudita suspende compra de carne brasileira depois de “vaca 
louca”
Descrição: País cancelou a compra de carne de 5 frigoríficos em Minas Gerais, 
onde 1 caso da doença foi identificado
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Url :https://www.poder360.com.br/economia/arabia-saudita-suspende-compra-de-
carne-brasileira-depois-de-vaca-louca/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-09-14
Título: Quadrilha integrada por assessor de Marcos Rogério usava novo corredor das drogas,
por isso movimentou R$ 1,5 milhão em 15 dias
Descrição: O assessor do senador Marcos Rogério (DEM-RO), Marcelo Guimarães 
Cortez Leite, permanece foragido, de acordo com a colunista Juliana Dal Piva, do
UOL. Lotado em Porto Velho, ele recebeu em agosto o salário bruto de R$ 
5.735,93. Maldosamente chamado de “Narcos Rogério” nas redes sociais, o senador 
afastou o assessor assim que a operação da PF tornou-se pública.
Guimarães já havia servido anteriormente ao ex-senador Expedito Junior, hoje 
presidente do PSDB em Rondônia. Ele é casado com uma promotora de Justiça que 
serve a uma comarca do interior do estado, mas anteriormente já fez parte do 
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério 
Público de Rondônia. A casa do assessor de Marcos Rogério, o mais ativo 
integrante da tropa de choque de Jair Bolsonaro, foi alvo de busca e apreensão.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/quadrilha-integrada-por-assessor-de-
marcos-rogerio-usava-novo-corredor-das-drogas-por-isso-movimentou-r-15-milhao-
em-15-dias.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 20:45:30
Título: Presidente do Senado derruba MP de Bolsonaro que facilitava propagação 
de fake news na internet
Descrição: Medida foi devolvida ao Planalto e, com isso, não será analisada pelo
Congresso e perdeu todos os efeitos que previa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/presidente-do-senado-derruba-mp-
de-bolsonaro-que-facilitava-propagacao-de-fake-news-na-internet

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 20:31:01
Título: Rosa Weber suspende MP de Bolsonaro sobre redes sociais, Pacheco 
devolveu o texto ao Executivo
Descrição: A ministra disse ser inviável 'a veiculação, por meio de medida 
provisória, de matérias atinentes a direitos e garantias fundamentais'
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/rosa-weber-suspende-mp-de-
bolsonaro-sobre-redes-sociais-pacheco-devolveu-o-texto-ao-executivo/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 19:15:00
Título: ‘Fake news faz parte da vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a 
namorada?’, diz Bolsonaro
Descrição: O presidente defendeu a medida provisória que dificulta a remoção de 
conteúdos falsos das redes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fake-news-faz-parte-da-vida-quem-
nunca-contou-uma-mentirinha-para-a-namorada-diz-bolsonaro/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-09-15
Título: Guedes diz que dólar deveria estar entre R$ 3,80 e R$ 4,20, mas insinua 
que Bolsonaro não deixa
Descrição: Segundo ele, o dólar só está tão alto, causando inflação, em razão do
"barulho político", que é causado por Jair Bolsonaro
Url : https://www.brasil247.com/economia/guedes-diz-que-dolar-deveria-estar-
entre-r-3-80-e-r-4-20-mas-insinua-que-bolsonaro-nao-deixa

Fonte: Montedo
Data: 2021-09-14
Título: A comovente ocultação da realidade
Descrição: Lamentavelmente, ainda há quem, de forma comovente, continue a 
enxergar e a apresentar o Presidente como um incompreendido gênio da estratégia 
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política, tentando, assim, ocultar uma realidade que, nua e crua, brilha aos 
olhos do mundo.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/09/14/a-comovente-ocultacao-da-realidade/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Trégua institucional desnuda “estagflação Ipiranga” 
Descrição: Em paralelo, o manifesto da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN)
e de vários dos capitães das corporações e carteis que operam no País foi 
direcionado para pressionar pelo impeachment do presidente, como ficou 
evidenciado pela presença de vários deles nas pífias manifestações de 12 de 
setembro, das quais saiu praticamente sepultada a chamada “terceira via” para as
eleições de 2022…..Sem a retirada desse garrote orçamentário e na ausência de 
uma intervenção direta do Estado para reaquecer a economia, ambas improváveis 
com Guedes e caterva, o cenário mais provável é o aprofundamento da “estagflação
Ipiranga”, com previsíveis fortes impactos socioeconômicos negativos e o 
acirramento das tensões sociais e políticas em uma sociedade já bastante 
fragmentada, desesperançada – e raivosa.
Url :https://www.defesanet.com.br/07set2021/noticia/42064/Tregua-institucional-
desnuda-%E2%80%9Cestagflacao-Ipiranga%E2%80%9D-/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 00:54:00
Título: No dia em que foi revelada carta de Léo Pinheiro, STF garante nova 
vitória a Lula
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski determinou a suspensão de dois 
processos reaproveitados pelo MPF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carta-de-leo-pinheiro-stf-nova-
vitoria-a-lula/

Fonte: CUT
Data: 2021-09-14
Título: Ato em Brasília pressiona deputados para barrarem a reforma 
Administrativa
Descrição: CUT, centrais, entidades representativas, parlamentares e servidores 
de todo o país protestaram em frente à Câmara para denunciar os retrocessos da 
PEC 32 e exigir que deputados votem contra a proposta
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ato-em-brasilia-pressiona-deputados-para-
barrarem-a-reforma-administrativa-b699
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 18:48:07
Título: Em marcha em Brasília, servidores públicos pedem retirada da reforma 
administrativa de pauta
Descrição: Proposta pelo governo, medida tem alta rejeição popular e pode ter 
parecer votado nesta quinta (16) em comissão especial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/em-marcha-em-brasilia-
servidores-publicos-pedem-retirada-da-reforma-administrativa-de-pauta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 13:48:52
Título: Do apartheid à Consciência Negra: os programas que deram origem a uma 
filosofia
Descrição: O Instituto Tricontinental lança o dossiê 44, que fala da 
manifestação prática da filosofia da Consciência Negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/do-apartheid-a-consciencia-
negra-os-programas-que-deram-origem-a-uma-filosofia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 18:21:38
Título: Quilombo está sob ataque de jagunços há 4 dias no Maranhão: “Estão 
dizendo que vão meter bala”
Descrição: Funcionários de Eliberto Stein, dono da Stein Telecom, teriam 
utilizado correntões para desmatar área quilombola
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/quilombo-esta-sob-ataque-de-
jaguncos-ha-4-dias-no-maranhao-estao-dizendo-que-vao-meter-bala

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 17:39:20
Título: Placa em homenagem a Marielle Franco é inaugurada em Buenos Aires, na 
estação Rio de Janeiro
Descrição: Projeto de lei foi aprovado em março, ato da instalação contou com 
coletivo de brasileiros e legisladores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/placa-em-homenagem-a-marielle-
franco-e-inagurada-em-buenos-aires-na-estacao-rio-de-janeiro

Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-15 05:00:00
Título: Orquestra da Grota celebra centenário de Zé Keti na Sala Nelson Pereira 
dos Santos
Descrição: NITERÓI — A Orquestra da Grota preparou uma apresentação para 
homenagear o compositor Zé Keti, que completaria 100 anos na próxima quinta-
feira. O espetáculo “A vez e a voz do morro” vai marcar a data na Sala Nelson 
Pereira dos Santos, em São Domingos, com arranjos feitos especialmente para a 
ocasião.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/orquestra-da-grota-celebra-centenario-
de-ze-keti-na-sala-nelson-pereira-dos-santos-25193126

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 14:27:59
Título: Justiça condena União a indenizar mãe de militante torturado na ditadura
Descrição: Carlos Roberto Zanirato foi torturado pelo DOPS e enterrado como 
indigente em 1969
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/justica-condena-uniao-a-indenizar-
mae-de-militante-torturado-na-ditadura/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 16:43:40
Título: Na semana do centenário, Sesc exibe série \Paulo Freire, um homem do 
mundo\
Descrição: Em cinco episódios, a produção explora a dimensão humana de Freire e 
será disponibilizada gratuitamente no YouTube
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/na-semana-do-centenario-sesc-
exibe-serie-paulo-freire-um-homem-do-mundo

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-15 05:34:29
Título: Cúpula da ONU sobre alimentação fecha os olhos para os impactos dos 
ultraprocessados
Descrição: Em meio a denúncias de captura por corporações, pesquisadores 
procuram pautar o debate sobre alimentos ultraprocessados
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/cupula-da-onu-sobre-alimentacao-
fecha-os-olhos-para-os-impactos-dos-ultraprocessados/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 16:29:51
Título: MEC fraciona institutos federais de ensino, nomeia 10 reitores e põe 
Cavalo de Troia no sistema
Descrição: Governo Federal pretende indicar dez novos reitores sem aumentar o 
número de campi e de estudantes atendidos pela rede
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/mec-fraciona-institutos-
federais-de-ensino-nomeia-10-reitores-e-poe-cavalo-de-troia-no-sistema
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 15:44:19
Título: Curso de língua Guarani é oferecido pelo Museu do Índio, inscrições 
estão abertas
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Descrição: Quarta edição do curso \Vamos Aprender Guarani?\ acontece nos dias 
15, 16 e 17 de setembro, de 19h às 21h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/curso-de-lingua-guarani-e-
oferecido-pelo-museu-do-indio-inscricoes-estao-abertas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 09:44:20
Título: Pataxós reagem depois de terem imóveis destruídos por trator da 
prefeitura de Porto Seguro (BA)
Descrição: Indígenas bloqueiam rodovia e se reúnem com órgãos institucionais 
para denunciar o poder municipal e cobrar reparação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/pataxos-reagem-depois-de-terem-
imoveis-destruidos-por-trator-da-prefeitura-de-porto-seguro-ba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 09:39:26
Título: Número de usuários insatisfeitos com sistema de acesso à informação 
dispara na gestão Bolsonaro
Descrição: Indicadores do uso da Lei de Acesso à Informação divulgados pela CGU 
mostram aumento da insatisfação com transparência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/numero-de-usuarios-
insatisfeitos-com-sistema-de-acesso-a-informacao-dispara-na-gestao-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-14 07:54:52
Título: Proposta de acordo da Justiça não é aceita, e greve dos Correios vai a 
julgamento na próxima 2ª
Descrição: Direção da empresa recusou sugestão de correção imediata da inflação 
nos salários, propondo que fosse feita em 5 meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/14/proposta-de-acordo-da-justica-
nao-e-aceita-e-greve-dos-correios-vai-a-julgamento-na-proxima-2
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 21:21:37
Título: Ex-bolsonarista, deputada do PSL aciona o Conselho de Ética contra 
Eduardo Bolsonaro por ameaça
Descrição: Conforme a representação, Dayane Pimentel 'se sente extremamente 
assustada' diante de tentativas de intimidação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ex-bolsonarista-deputada-do-psl-
aciona-o-conselho-de-etica-contra-eduardo-bolsonaro-por-ameaca/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 19:31:39
Título: STF anula decisão de Moro e manda ação contra Cunha para a Justiça 
Eleitoral
Descrição: O o ex-deputado é citado em ação criminal por lavagem de dinheiro, 
evasão de divisas e falsidade ideológica eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-anula-decisao-de-moro-e-manda-
acao-contra-cunha-para-a-justica-eleitoral/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 19:19:34
Título: Lewandowski suspende ações penais da Lava Jato contra Lula
Descrição: O ministro menciona 'o perigo de iminente dano processual irreparável
ou de difícil reparação', Lula diz que MPF descumpriu decisão do STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lewandowski-suspende-acoes-penais-
da-lava-jato-contra-lula/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 17:46:47
Título: Tolentino se esqueceu, mas é o dono da FIB Bank, diz Renan, empresário 
admite amizade com Ricardo Barros
Descrição: 'A empresa, que não é banco, oferecia garantia irregular ao governo',
afirmou o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
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Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tolentino-se-esqueceu-mas-e-o-
dono-da-fib-bank-diz-renan-empresario-admite-amizade-com-ricardo-barros/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 17:13:35
Título: STJ manda ao STF recurso de Bolsonaro que tenta derrubar condenação por 
homofobia
Descrição: Quando era deputado federal, Bolsonaro disse que não corria o risco 
de ter um filho gay por ter sido presente e dado uma boa educação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stj-manda-ao-stf-recurso-de-
bolsonaro-que-tenta-derrubar-condenacao-por-homofobia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 16:42:52
Título: Documentos mostram a extensão das tratativas entre Fib Bank, Precisa, 
Global e Ministério da Saúde
Descrição: Ligação vai além das garantias para o contrato que permitiria a 
compra da Covaxin e despertou a atenção da CPI da Covid
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/documentos-mostram-a-extensao-das-
tratativas-entre-fib-bank-precisa-global-e-ministerio-da-saude/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 14:50:47
Título: CPI vai propor mudança na lei do impeachment e apontar crimes de 
Bolsonaro
Descrição: A proposta de mudar a lei de impeachment foi incluída por Renan 
Calheiros após ele consultar integrantes do grupo Prerrogativas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-vai-propor-mudanca-na-lei-do-
impeachment-e-apontar-crimes-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-14 14:20:59
Título: Crise hídrica não tem data para terminar, diz ministro de Minas e 
Energia
Descrição: Bento Albuquerque afirma que o governo Bolsonaro tem 'planejamento', 
mas não há 'previsibilidade' no cenário atual
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/crise-hidrica-nao-tem-data-
para-terminar-diz-ministro-de-minas-e-energia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-15 00:33:39
Título: ‘Lula é inocente’, noticia William Bonner no Jornal Nacional
Descrição: O Jornal Nacional, na Globo, anunciou que o ministro do STF, Ricardo 
Lewandowski, suspendeu nesta terça-feira (14/09) a retomada de duas 
investigações da Lava Jato  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/lula-e-inocente-noticia-william-
bonner-no-jornal-nacional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-14 23:54:21
Título: Fernando de Morais publica a primeira biografia oficial de Lula nas 
vésperas da eleição presidencial de 2022
Descrição: Nas vésperas das eleições de 2022, o jornalista e escritor Fernando 
de Morais publica a primeira biografia oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/fernando-de-morais-publica-a-
primeira-biografia-oficial-de-lula-nas-vesperas-da-eleicao-presidencial-de-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-14 22:57:17
Título: Oswaldo Eustáquio se lança como pré-candidato ao Senado e aposta em 
levante da direita no mundo [vídeo]
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Descrição: O jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio, o Che Guevara da 
direita, se lançou como pré-candidato ao Senado pelo PTB no Paraná. Ele foi 
entrevistado ao vivo  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/oswaldo-eustaquio-se-lanca-como-
pre-candidato-ao-senado-e-aposta-em-levante-da-direita-no-mundo-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 09:17:21
Título: As mentiras que Bolsonaro e Léo Pinheiro contam + Temer e sua empáfia na
mídia golpista
Descrição: De mentira em mentira, os pilares da democracia no Brasil foram 
ceifados no golpe. Em carta de próprio punho, Léo Pinheiro, da OAS, confessa que
mentiu à Lava Jato na tentativa desenfreada de criminalizar Lula em um dos 
flancos das 20 batalhas judiciais travadas contra o ex-presidente  que já venceu
19 delas. Do lavajatismo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/as-mentiras-que-bolsonaro-e-leo-
pinheiro-contam-temer-e-sua-empafia-na-midia-golpista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 02:06:50
Título: Reforma Administrativa: retrocesso inaceitável – Por José Guimarães
Descrição: \A Reforma Administrativa, representada pela Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 32, representa a destruição do Estado\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/reforma-administrativa-retrocesso-
inaceitavel-por-jose-guimaraes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 01:40:08
Título: Maricá vai receber polo da Uerj até o fim do ano
Descrição: Prefeitura e universidade realizaram encontro nesta terça-feira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/marica-receber-polo-da-uerj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 01:19:46
Título: Trabalhistas vencem na Noruega, Alberto Fernández não vai bem nas 
prévias – Por Ana Prestes
Descrição: Leia nas Notas Internacionais: Coalizão liderada pelos trabalhistas 
tem todas as condições de formar uma larga maioria na Noruega
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/anaprestes/trabalhistas-noruega-
alberto-fernandez-previas-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 01:18:16
Título: Como Steve Bannon usa o homeschooling como estratégia da extrema direita
Descrição: No Brasil, projeto sobre ensino domiciliar foi o único sobre educação
na lista dos 35 projetos prioritários do governo entregue ao Congresso
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/como-steve-bannon-usa-o-
homeschooling-como-estrategia-da-extrema-direita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 00:57:27
Título: Por mais acolhimento das mulheres que amamentam – Por Renata Souza
Descrição: O machismo estrutural cerceia a autonomia sobre os nossos corpos. A 
objetificação e a sexualização também impactam para reforçar o estigma e 
preconceito frente ao nosso direito de amamentar livremente
Url :https://revistaforum.com.br/debates/mais-acolhimento-das-mulheres-
amamentam/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 00:42:18
Título: Pesquisa aponta Lula liderando cenário eleitoral no Amazonas
Descrição: Ex-presidente aparece à frente de Jair Bolsonaro, que venceu no 
estado na disputa de 2018 por uma margem pequena de votos
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pesquisa-lula-liderando-cenario-
eleitoral-amazonas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 00:14:15
Título: EXCLUSIVO: Cremesp gasta R$ 15 milhões em pagamentos ilegais
Descrição: Fórum teve acesso a mais de 6.700 páginas de documentos que mostram 
que o Conselho Regional de Medicina de SP segue pagando a seus membros “atos de 
concessão”, o que é proibido. TCU quer devolução do dinheiro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exclusivo-cremesp-gasta-15-milhoes-
ilegais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 00:08:35
Título: Petroleiros reagem a discurso do presidente da Petrobras na Câmara: 
“Mentiu”
Descrição: FUP não foi convidada para debater com Silva e Luna na Câmara, mas 
parlamentares chegaram a desmentir algumas das afirmações do presidente da 
estatal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/petroleiros-discurso-presidente-
petrobras-camara-mentiu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-14 18:47:40
Título: Compositor celebra regravação de Daniela Mercury: “Milla está sendo 
salva”
Descrição: Em conversa com a Fórum, Manno Góes brincou dizendo que Milla não 
pode ser vinculada com fake news porque \foi um amor verdadeiro\, o compositor 
chegou a acionar a Justiça contra vídeo em que Netinho cantava o hit em protesto
golpista bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/compositor-celebra-daniela-mercury-
milla-esta-sendo-salva/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-14 17:00:17
Título: Abandonada, Sara Winter cita “ditadura bolsonarista”: “destrói qualquer 
um que não venere o Jair”
Descrição: Ativista mostrou-se decepcionada com a \direita\ brasileira. “Não 
existe direita no Brasil. Existe fã do Bolsonaro e eu acho isso muito perigoso”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/abandonada-sara-winter-cita-
ditadura-bolsonarista-destroi-qualquer-um-que-nao-venere-o-jair/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-14 13:35:16
Título: Naji Nahas foi o anfitrião do jantar em que Temer gargalhou de imitação 
de Bolsonaro
Descrição: Além de especuladores, presos por corrupção, regabofe em que Temer 
gargalhou de imitação de Bolsonaro contou com a presença de representantes da 
mídia liberal. Saiba quem esteve no encontro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/naji-nahas-foi-o-anfitriao-do-jantar-
em-que-temer-gargalhou-de-imitacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-14 10:44:08
Título: Justiça penhora R$ 30 mil de Augusto Nunes, da Jovem Pan, para indenizar
Gleisi Hoffmann
Descrição: \Misógino e sexista\, bolsonarista Augusto Nunes foi condenado por 
danos morais em ação movida pela presidenta nacional do PT, mas \permaneceu 
inerte\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/justica-penhora-r-30-mil-de-augusto-
nunes-da-jovem-pan-para-indenizar-gleisi-hoffmann/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-15 04:34:20
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Título: Ricardo Barros morou 14 anos em apartamento do pai de dono de 
farmacêutica investigada pela CPI da Covid
Descrição: Líder do governo Bolsonaro, deputado é íntimo de sócio da Belcher, 
investigada pela CPI da Pandemia por intermediar venda de vacina ao Ministério 
da Saúde.The post Ricardo Barros morou 14 anos em apartamento do pai de dono de 
farmacêutica investigada pela CPI da Covid appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/15/ricardo-barros-morou-apartamento-
farmaceutica-belcher/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-14 18:46:50
Título: Ex-assessor de Trump diz que 'importância da eleição no Brasil será 
enorme', mas nega que trabalhará para Bolsonaro
Descrição: Em entrevista exclusiva à BBC News Brasil, Jason Miller afirmou que a
PF fez 'jogo psicológico' ao ouvi-lo no aeroporto de Brasília e que STF agiu de 
modo 'politicamente motivado'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58565707?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
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: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-15 00:00:00
Título: Congresso ignora apelos de Bolsonaro e deixa de lado agenda ideológica 
da base do presidente
Descrição: Eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o novo comando do 
Congresso aprovou em cerca de sete meses 46% das propostas prioritárias no campo
econômico, mas pautas que alimentam a base bolsonarista, como a flexibilização 
de porte e posse de armas, continuam sem perspectiva de sair do papel.Leia mais 
(09/15/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/congresso-ignora-apelos-de-bolsonaro-e-deixa-de-lado-agenda-
ideologica-da-base-do-presidente.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-15 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 15 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (15), marcada pelo parecer jurídico à CPI 
apontando os crimes de responsabilidade de Bolsonaro, pelos lançamentos de 
mísseis balísticos norte-coreanos e pelo interrogatório de Blinken no Congresso 
dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021091518021231-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-15-de-setembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-15 04:55:54
Título: Ex-agentes da inteligência dos EUA admitem ter hackeado redes norte-
americanas para Emirados Árabes
Descrição: Três ex-agentes da inteligência dos EUA que trabalharam como espiões 
cibernéticos para os Emirados Árabes Unidos (EAU) admitiram ter violado as leis 
de hacking e as proibições norte-americanas de venda de tecnologia militar 
sensível.
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