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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 18:23:06
Título: Em duas semanas, cooperativas ligadas ao MST captam R$ 17,5 mi para a 
agricultura familiar
Descrição: Cerca de 13 mil famílias serão beneficiadas e irão investir na 
produção de leite, milho, arroz, açúcar e suco de uva
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/em-duas-semanas-cooperativas-
ligadas-ao-mst-captam-r-17-5-mi-para-a-agricultura-familiar

Fonte: Viomundo
Data: 2021-09-15
Título: Impeachment: 9 partidos formam comitê e unificam convocação para atos Fora 
Bolsonaro de 2 de outubro
Descrição: Reunião ocorreu na Câmara, nesta terça (15) e contou com líderes das 
bancadas e presidentes de nove partidos: PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, 
Cidadania, Solidariedade e Rede.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/impeachment-9-partidos-formam-comite-
e-unificam-convocacao-para-atos-fora-bolsonaro-de-2-de-outubro.html

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-15 19:28:42
Título: Reale Jr. à CPI: Dos crimes de impeachment, os desse governo são 
exponencialmente mais graves
Descrição: Para autor do relatório entregue à comissão, Bolsonaro agiu com o 
claro objetivo de priorizar a economia para manter bom desempenho em 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/miguel-reale-cpi-covid-relatorio-
crimes-bolsonaro-impeachment/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-09-15
Título: Impeachment: 9 partidos formam comitê e unificam convocação para atos Fora 
Bolsonaro de 2 de outubro
Descrição: Reunião ocorreu na Câmara, nesta terça (15) e contou com líderes das 
bancadas e presidentes de nove partidos: PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, 
Cidadania, Solidariedade e Rede.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/impeachment-9-partidos-formam-comite-
e-unificam-convocacao-para-atos-fora-bolsonaro-de-2-de-outubro.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 21:29:07
Título: Preço da carne pode levar a explosão de casos de anemia em crianças
Descrição: Inflação e caos econômico e social têm desdobramentos na saúde. Antes
da pandemia, um terço da população dessa faixa etária já apresentava o problema 
no sangue e a expectativa é que isso piore, e muito
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/preco-carne-explosao-casos-anemia-
criancas/

Fonte: CUT
Data: 2021-09-15
Título: Inflação dos mais pobres passa de 10%, segundo o Ipea
Descrição: Entre os famílias com rendimento domiciliar inferior a R$ 1.808,79 
por mês, a inflação acumulada em 12 meses até agosto alcançou 10,63%. Entre os 
que têm renda superior a R$ 17.764,49 por mês, foi de 8,04%
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inflacao-dos-mais-pobres-passa-de-10-
segundo-o-ipea-54fd

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil caminha realmente para a estagflação
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Descrição: País vive inflação na casa dos dois dígitos e alta dos juros. Além 
disso, a crise energética poderá encolher a economia até em 2022. E o governo 
não parece disposto a conter essa espiral negativa, escreve Alexander Busch
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-caminha-realmente-para-a-estagflação/a-
59193189?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil registra 800 novas mortes por covid-19
Descrição: Número acumulado de mortes notificadas passa de 588 mil. País tem 
também mais de 21 milhões de casos oficialmente reportados.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-registra-800-novas-mortes-por-covid-19/a-
59195229?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Poder360
Título: Ipen vai suspender produção de remédios para câncer por falta de verba
Descrição: Suspensão deve afetar de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/ipen-vai-suspender-producao-de-remedios-
para-cancer-por-falta-de-verba/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-15
Título: CPI da Covid aprova convocação de Ana Cristina, ex-mulher de Bolsonaro
Descrição: CPI da Covid avança nas investigações de suspeitas de corrupção, 
prevaricação e tráfico de influência no governo Bolsonaro, em meio à pandemia
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/cpi-da-covid-aprova-
convocacao-de-ana-cristina-ex-mulher-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 14:38:39
Título: Lula, Boff e viúva de Paulo Freire participam de evento do centenário do
educador no dia 19
Descrição: Live terá a participação de mais lideranças políticas e show de 
artistas como Alceu Valença e outros pernambucanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/lula-boff-e-viuva-de-paulo-
freire-participam-de-evento-do-centenario-do-educador-no-dia-19

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil regrediu no combate ao aquecimento global, diz estudo
Descrição: Organização reclassifica desempenho do Brasil no âmbito do Acordo de 
Paris de \insuficiente\ para \altamente insuficiente\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-regrediu-no-combate-ao-aquecimento-global-
diz-estudo/a-59194271?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-15 21:42:24
Título: Elemento tinta: a periferia contra o governo genocida
Descrição: A morte de um pixador por covid-19 criou um estopim para um grupo se 
unir em um grande ato contra a gestão genocida do governo Bolsonaro na 
pandemia.The post Elemento tinta: a periferia contra o governo genocida appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/15/elemento-tinta-a-periferia-contra-o-
governo-genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-16 01:27:34
Título: Além do TSE, financiamento de atos golpistas também será investigado 
pelo STF
Descrição: Ambos os tribunais desconfiam que políticos e empresas podem ter 
financiado as manifestações bolsonaristas, o que pode configurar abuso de poder 
e campanha eleitoral antecipada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/atos-golpistas-stf/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-09-16 03:40:01
Título: Caso de fraude contra Elizabeth Holmes expõe fraturas de endeusamento de
empresários nos EUA
Descrição: Julgamento da empresária que foi queridinha do Vale do Silício expõe 
a obsessão pelo lucro no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/16/caso-de-fraude-contra-elizabeth-
holmes-expoe-fraturas-de-endeusamento-de-empresarios-nos-eua

Fonte: Vatican News - Português
Título: Cardeal Sergio da Rocha: Direito ao descanso
Descrição: Muita gente não consegue desfrutar do descanso, mesmo tendo 
oportunidade, por deixar-se levar pela tendência de querer acumular sempre mais 
ou de desfrutar de um padrão de consumo que exige trabalhar sempre mais para 
satisfazê-lo.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-09/cardeal-sergio-da-rocha-
direito-ao-descanso.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 22:13:46
Título: A um dia da votação, manifestantes protestam na Câmara contra reforma 
administrativa
Descrição: Mobilização reuniu lideranças de centrais sindicais e outras 
entidades que representam o funcionalismo público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/a-um-dia-da-votacao-
manifestantes-protestam-na-camara-contra-reforma-administrativa

Fonte: Congresso em Foco
Título: Privatização da Dataprev e do Serpro coloca em risco políticas públicas 
essenciais para a população, afirma o deputado Carlos Veras
Descrição: Renata Vilela* Embora adiada, a desestatização da Dataprev e do 
Serpro ainda está sob estudos do governo federal. Contra essa e outras 
tentativas de privatização das duas maiores empresas públicas de tecnologia da 
informação do Brasil, o deputado federal Carlos Veras (PT/PE) apresentou o 
Projeto de Lei PL 309/2020, que altera a Lei nº 9.491, [ ]The post Privatização 
da Dataprev e do Serpro coloca em risco políticas públicas essenciais para a 
população, afirma o deputado Carlos Veras appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/salve-seus-dados/privatizacao-da-
dataprev-e-do-serpro-coloca-em-risco-politicas-publicas-essenciais-para-a-
populacao-afirma-o-deputado-carlos-veras/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 12:48:57
Título: Incêndio na Chapada dos Veadeiros já atinge área correspondente a oito 
mil campos de futebol
Descrição: Maior reserva de cerrado do país, parque protege 1,2 mil nascentes de
água e espécies ameaçadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/incendio-na-chapada-dos-
veadeiros-ja-atinge-area-correspondente-a-oito-mil-campos-de-futebol
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-15 21:58:34
Título: Câmara resgata quarentena para juízes, membros do MP, militares e 
policiais a partir de 2026
Descrição: Retomada da medida se deu após articulação entre Lira e outros 
líderes do Centrão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/camara-resgata-quarentena-
para-juizes-membros-do-mp-militares-e-policiais-a-partir-de-2026/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 20:56:09
Título: 17 dos 20 times do Campeonato Brasileiro se unem para tentar barrar 
torcida em jogo do Flamengo
Descrição: Conselho de clubes decidiu que a volta dos torcedores ocorreria só 
quando as cidades de todos participantes permitissem
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/17-dos-20-times-do-campeonato-
brasileiro-se-unem-para-tentar-barrar-torcida-em-jogo-do-flamengo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 18:01:47
Título: Análise do marco temporal é suspensa por pedido de vista, voto de 
Marques faz placar de 1 x 1 
Descrição: Moraes pediu mais tempo para analisar processo, que tem repercussão 
geral e afeta diferentes casos de demarcação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/analise-do-marco-temporal-e-
suspensa-por-pedido-de-vista-voto-de-marques-faz-placar-de-1-x-1
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 17:09:46
Título: Holiday e MBL querem acabar com as cotas raciais em concursos públicos 
em SP
Descrição: “Cotas, são medidas efetivas, que tentam equilibrar um sistema que é 
perverso”, lembra Elaine Mineiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/holiday-e-mbl-querem-acabar-com-
as-cotas-raciais-em-concursos-publicos-em-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 16:46:57
Título: Relatora da ONU defende suspensão imediata das sanções econômicas contra
a Venezuela 
Descrição: \Nenhuma boa intenção pode justificar a violação de direitos humanos 
como efeito colateral\, alegou Alena Douhan
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/relatora-da-onu-defende-
suspensao-imediata-das-sancoes-economicas-contra-a-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 16:44:01
Título: Diretores são afastados por não pressionarem estudantes para volta às 
aulas presenciais
Descrição: Deputados pedem investigação do MP e suspensão dos processos 
administrativos pela Secretaria de Educação do Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/diretores-sao-afastados-por-nao-
pressionarem-estudantes-para-volta-as-aulas-presenciais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 16:29:22
Título: Polícia conclui inquérito sobre assassinato da jovem kaingang no RS
Descrição: Um homem foi indiciado pela morte da jovem indígena de 14 anos, da 
cidade de Redentora, região noroeste do RS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/policia-conclui-inquerito-sobre-
assassinato-da-jovem-kaingang-no-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 15:34:19
Título: Delação de Léo Pinheiro só foi aceita após citação a Lula, relembre a 
linha do tempo
Descrição: Cronologia dos fatos mostra que executivo da OAS teve negociação 
dificultada até que delação citasse o ex-presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/delacao-de-leo-pinheiro-so-foi-
aceita-apos-citacao-a-lula-relembre-a-linha-do-tempo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 10:45:28
Título: Curso com líderes de movimentos populares, políticos e intelectuais tem 
inscrições abertas
Descrição: Aulas serão oferecidas em formato remoto com transmissão no YouTube e
emissão de certificado ao final das atividades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/curso-com-lideres-de-movimentos-
populares-politicos-e-intelectuais-tem-inscricoes-abertas
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 10:21:37
Título: Sindicato dos professores pressiona por reposição da inflação dos 
últimos sete anos no RS
Descrição: Base salarial é de R$ 1,2 mil para professores com contrato de 20 
horas e de R$ 600 para os outros trabalhadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/sindicato-dos-professores-
pressiona-por-reposicao-da-inflacao-dos-ultimos-sete-anos-no-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 09:56:41
Título: Manifestantes protestam contra reforma administrativa em Porto Alegre 
(RS)
Descrição: PEC 32 altera normas que regem o trabalho no funcionalismo público e 
compromete serviços essenciais à população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/manifestantes-protestam-contra-
reforma-administrativa-em-porto-alegre-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 09:28:16
Título: Pandemia da covid agrava casos de saúde mental e jovens sofrem mais os 
impactos
Descrição: Campanha pauta a discussão sobre saúde mental e suicídio, para 
Psicóloga, tema ainda é tabu no ambiente acadêmico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/pandemia-da-covid-agrava-casos-
de-saude-mental-e-jovens-sofrem-mais-os-impactos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 07:42:40
Título: Tribunal Permanente dos Povos do Cerrado é lançado para julgar crime de 
ecocídio 
Descrição: Peticionado por uma articulação de 50 organizações sociais, o 
Tribunal abre sessão especial no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/tribunal-permanente-dos-povos-
do-cerrado-e-lancado-para-julgar-crime-de-ecocidio
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-15 21:30:36
Título: Guedes ataca a reeleição: ‘Maior erro. Fica uma fixação o tempo inteiro’
Descrição: O ministro da Economia também voltou a reclamar dos precatórios 
previstos para 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/guedes-ataca-a-reeleicao-
maior-erro-fica-uma-fixacao-o-tempo-inteiro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-15 21:08:04
Título: Nome para o STF é Mendonça e não há 2ª opção, diz Malafaia após reunião 
com Bolsonaro
Descrição: Representantes evangélicos no Congresso acreditam que Rodrigo Pacheco
ajudará a destravar a indicação
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/nome-para-o-stf-e-andre-
mendonca-e-nao-ha-2a-opcao-diz-malafaia-apos-reuniao-com-bolsonaro2/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-15 16:22:48
Título: Vídeo: Deputado do Republicanos diz – e repete – que Mato Grosso do Sul 
fica na região Sul do Brasil
Descrição: Helio Costa foi o mais votado para a Câmara em Santa Catarina em 2018
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/video-deputado-do-
republicanos-diz-e-repete-que-mato-grosso-do-sul-fica-na-regiao-sul-do-brasil/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-15 16:14:29
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Título: Fachin nega ‘indulto humanitário’ a Maluf
Descrição: O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo está em prisão domiciliar 
desde 2018 por lavagem de dinheiro e crime eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fachin-nega-indulto-humanitario-a-
maluf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-15 15:29:41
Título: Milton Ribeiro será convocado a explicar proposta de fragmentar 
institutos federais
Descrição: A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara acatou 
requerimento do deputado federal Elias Vaz (PSB)
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/milton-ribeiro-sera-
convocado-a-explicar-proposta-de-fragmentar-institutos-federais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-15 20:07:55
Título: Autor do impeachment de Dilma é chamado para redigir o impeachment de 
Bolsonaro
Descrição: A CPI da Pandemia chamou o jurista Miguel Reale Júnior para redigir o
parecer jurídico que servirá como base de um novo pedido de impeachment  %% 
POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/autor-do-impeachment-de-dilma-e-
chamado-para-redigir-o-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-15 15:37:18
Título: Lula e Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, na lista da Time de 
pessoas mais influentes do mundo
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas para a
eleição de 2022, é o autor do texto na revista americana Time sobre  %% POSTLINK
%%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/lula-e-luiza-trajano-dona-do-
magazine-luiza-na-lista-da-time-de-pessoas-mais-influentes-do-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-16 08:54:45
Título: Haddad lidera disputa para o governo de SP, diz pesquisa
Descrição: Pesquisa realizada pelo Instituto Badra, dirigido por ex-assessor de 
Márcio França, coloca o pré-candidato do PSB em segundo lugar, seguido de 
Guilherme Boulos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-lidera-disputa-para-o-governo-
de-sp-diz-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-16 01:44:12
Título: Centrão impede redução do teto de gastos de campanha eleitoral
Descrição: Respaldado pela oposição e pelo PSL, PT apresentou emenda com o 
objetivo de reduzir em 20% os gastos máximos de campanha eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/centrao-impede-reducao-gastos-
campanha-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-16 01:15:27
Título: De que ri a Casa Grande? – Por Normando Rodrigues
Descrição: O medo deles é outro. É viver numa sociedade que os obrigue a 
respeitar os direitos dos pobres. E, para evitar esse cenário, são capazes de 
tudo
Url :https://revistaforum.com.br/debates/de-que-ri-a-casa-grande/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-16 01:04:41
Título: Folha de S. Paulo envia 21 perguntas a autor do documentário sobre a 
facada em Bolsonaro
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Descrição: Tom dos questionamentos, segundo o jornalista Joaquim de Carvalho, 
que dirigiu a produção, é de quem quer reafirmar a versão oficial da história, 
desacreditando as informações levantadas no filme
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/folha-21-perguntas-autor-documentario-
facada-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 21:19:24
Título: Bolsonaro de fora? ONU exigirá comprovante de vacinação na Assembleia 
Geral
Descrição: Presidente, que afirma que será o último brasileiro a se imunizar, 
também pode ter circulação restrita em Nova York devido às regras sanitárias da 
cidade
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolsonaro-de-fora-onu-exigira-
comprovante-de-vacinacao-na-assembleia-geral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 17:32:41
Título: Da esquerda à direita, 15 partidos se unem em ato no Dia Internacional 
da Democracia
Descrição: Evento organizado pelo movimento “Direitos Já!” em São Paulo contará 
com a presença de lideranças que vão do PT, PDT e PSOL até Podemos e PSL
Url :https://revistaforum.com.br/politica/da-esquerda-a-direita-15-partidos-se-
unem-em-ato-no-dia-internacional-da-democracia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 17:20:37
Título: Impeachment já! Todos às ruas em 2 de outubro! – Por Paulo Pimenta
Descrição: Entre os muitos motivos para destituir já o capitão-presidente, 
destaca-se a garantia de realização do próprio pleito eleitoral de 2022, um dos 
elementos estruturantes do regime democrático
Url :https://revistaforum.com.br/debates/impeachment-ja-todos-as-ruas-em-2-de-
outubro-por-paulo-pimenta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 15:04:44
Título: Noblat puxa fila do mea culpa da imprensa com Lula
Descrição: Jornalista fez post logo após mais algumas vitórias do ex-presidente 
no STF
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/noblat-puxa-fila-do-mea-culpa-da-
imprensa-com-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 14:32:46
Título: Padilha quer explicações sobre R$ 4,6 milhões a projeto de games, que 
tem lobby de Renan Bolsonaro
Descrição: O recurso destinado por Mario Frias ao projeto é quase igual a tudo 
que o Fundo Nacional de Cultura executou do seu orçamento em 2020
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/padilha-46-milhoes-games-lobby-renan-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 14:28:15
Título: ONU: Brasil terá metade do crescimento da economia mundial em 2022
Descrição: Após retração de 4,1% em 2020 e expectativa de Pibinho de menos de 1%
nesse ano, Brasil deve crescer 1,8% no ano eleitoral, abaixo dos 3,6% previsto 
para o mundo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/onu-brasil-tera-metade-do-
crescimento-da-economia-mundial-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 12:28:53
Título: Funcionários acusam diretor de Colégio Militar de submeter alunos a maus
tratos
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Descrição: Coronel Régis Nunes teria submetido crianças e adolescentes à 
exaustão em treinamento para recepção de Braga Netto em Belo Horizonte. Objetivo
seria impressionar o ministro de Bolsonaro para ganhar promoção ao cargo de 
general
Url :https://revistaforum.com.br/politica/funcionarios-acusam-diretor-de-
colegio-militar-de-submeter-alunos-a-maus-tratos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-15 11:07:35
Título: “Bolsonaro está plantando as bases para cancelar as eleições”, diz 
diretor da Human Rights Watch
Descrição: Para ONG, o presidente coloca em risco \os pilares da democracia 
brasileira\ e tem por objetivo \negar aos brasileiros o direito de eleger seus 
representantes\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-cancelar-eleicao-ong/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-16 04:30:55
Título: Como passeios guiados sobre herança negra ajudam a redescobrir a 
história do Brasil
Descrição: RIO - O nome do bairro da Liberdade, em São Paulo, nada tem a ver com
a colônia japonesa. Assim como Curitiba não foi construída apenas por imigrantes
europeus. E no Maranhão, existe o maior quilombo urbano do Brasil. Estas e 
outras curiosidades são o pontapé para muitas histórias que vêm à tona em 
passeios guiados focados na herança afro-brasileira, cada vez mais comuns em 
todo o país.Do Paraná ao Maranhão, o afroturismo tem ampliado seu espaço, seja 
nas regiões centrais e históricas, seja em zonas periféricas e cidades do 
interior. Comandados por pessoas negras, esses tours e experiências contam, ou 
recontam, a história dos lugares a partir de suas perspectivas e memórias, 
ajudando a revelar um passado muitas vezes camuflado.Tambores em São Luís do 
MaranhãoTerreiro de tambor de Mina, 
Url :https://oglobo.globo.com/boa-viagem/como-passeios-guiados-sobre-heranca-
negra-ajudam-redescobrir-historia-do-brasil-25199038
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-16 05:00:29
Título: O jogo de empurra com o preço da gasolina
Descrição: Apenas este ano, a gasolina acumula alta de 31%, mas nada indica que 
o cenário vai melhorar no curto prazo. O dólar, por exemplo, é um componente 
decisivo para a formação dos preços no setor, e o real tem se desvalorizado 
acima de outras moedas, como consequência de uma crise política fomentada pelo 
próprio governo. Na semana do dia 7 de setembro, após os discursos de Jair 
Bolsonaro em que ameaçou o STF e disse que descumpriria decisões da Corte, a 
moeda americana fechou em R$ 5,26, com variação de 1,59% em relação à semana 
anterior, mesmo após o presidente dizer que recuou. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-jogo-de-empurra-com-preco-da-gasolina-
25198603
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-16 05:00:00
Título: UFF festeja Paulo Freire com artes e debates
Descrição: NITERÓI — O centenário do humanista, filósofo e educador Paulo 
Freire, falecido em 1997, será celebrado na Universidade Federal Fluminense 
(UFF) durante a 11ª edição do Interculturalidades, entre os próximo dias 21 e 
30, cujo tema será “Primaverar, viver Freire”. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/uff-festeja-paulo-freire-com-artes-
debates-25198782
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-16 07:37:24
Título: Comida, gasolina, conta de luz: por que está tudo tão caro no Brasil?
Descrição: Inflação surpreendeu mais uma vez em agosto e veio acima do esperado.
Entenda os diferentes fatores que têm se combinado e tirado poder de compra dos 
brasileiros.
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Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58575812?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-15 13:41:08
Título: Como funciona o golpe de Bolsonaro
Descrição: Não é necessário fechar nada, basta esvaziar as instituições e tornar
a democracia irrelevante
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-09-15/como-funciona-o-golpe-de-
bolsonaro.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-15 00:00:00
Título: Senadores e magistrados creem que André Mendonça deve desistir de vaga 
no STF
Descrição: A expectativa entre senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF) é a de que André Mendonça tome a iniciativa de desistir de sua candidatura
à corte.Leia mais (09/15/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/09/senadores-e-magistrados-creem-que-andre-
mendonca-deve-desistir-de-vaga-no-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-09-15 00:00:00
Título: Facebook sabia que mudança de algoritmo aumentou desinformação, diz 
jornal
Descrição: A mudança de algoritmo do Facebook anunciada em janeiro de 2018 
aumentou a desinformação, a violência e os conteúdos agressivos na rede social, 
de acordo com reportagem publicada nesta quarta-feira (15) no Wall Street 
Journal. Esse resultado foi inesperado, mas a empresa teria resistido a resolver
o problema.Leia mais (09/15/2021 - 14h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/09/facebook-sabia-que-mudanca-de-algoritmo-aumentou-
desinformacao-diz-jornal.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-16 05:50:00
Título: Propaganda partidária em rádio e TV volta a ser permitida pelo novo 
Código Eleitoral
Descrição: Partidos terão direito a até 30 minutos de propaganda gratuita por 
semestre
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/806597-propaganda-partidaria-em-radio-e-
tv-volta-a-ser-permitida-pelo-novo-codigo-eleitoral/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-16 04:04:00
Título: Deputados podem votar nesta quinta-feira MP que altera regras dos fundos
constitucionais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/806572-deputados-podem-votar-nesta-
quinta-feira-mp-que-altera-regras-dos-fundos-constitucionais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-16 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 16 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (16), marcada pelo seminário com participação dos 
ex-presidentes do Brasil, pelo pacto trilateral Austrália-EUA-Reino Unido e pela
remodelação do governo de Boris Johnson.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021091618024349-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-16-de-setembro/
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Data: 2021-09-16 05:53:51
Título: 'Facada nas costas': chanceler da França critica Austrália após rescisão
de contrato de submarinos
Descrição: Nesta quinta-feira (16), o ministro das Relações Exteriores da França
descreveu o cancelamento pela Austrália do contrato com a empresa de defesa 
naval Naval Group como um passo lamentável que não está em conformidade com o 
espírito da cooperação franco-australiana.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021091618024390-facada-nas-costas-
chanceler-da-franca-critica-australia-apos-rescisao-de-contrato-de-submarinos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-15 12:08:26
Título: Calheiros: relatório da CPI vai indicar 'muitos crimes' e propor 
alterações na lei do impeachment
Descrição: A CPI da Covid está próxima do fim dos trabalhos e a expectativa é de
que o relatório final seja entregue na próxima semana, provavelmente na segunda-
feira (20).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021091518022781-calheiros-relatorio-da-
cpi-vai-indicar-muitos-crimes-e-propor-alteracoes-na-lei-do-impeachment/
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