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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-19 11:35:16
Título: Há cem anos, nascia Paulo Freire: conheça a trajetória do patrono da 
educação brasileira
Descrição: Reconhecido mundialmente, Freire desperta críticas da extrema direita
no Brasil por propor uma pedagogia emancipadora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/19/ha-cem-anos-nascia-paulo-freire-
conheca-a-trajetoria-do-patrono-da-educacao-brasileira

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-19
Título: Com autores de teorias pós-coloniais, Paulo Freire deixou legado para 
educação antirracista
Descrição: Centenário do educador é celebrado em diversos eventos. Entre seus 
legados, pesquisadora mergulha nas obras e revela possíveis contribuições do 
educador para a “reafricanização” do currículo e métodos escolares
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2021/09/com-autores-de-
teorias-pos-coloniais-paulo-freire-deixou-legado-para-educacao-antirracista/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-19 20:50:59
Título: Google, “esse comunista”, homenageia os 100 anos de Paulo Freire
Descrição: O pedagogo Paulo Freire foi homenageado pelo Google esse comunista em
todos os países neste domingo (19/09) pelo centenário de seu nascimento.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/google-esse-comunista-homenageia-
os-100-anos-de-paulo-freire/

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-09-19
Título: Paulo Freire, 100 anos
Descrição: El 19 de septiembre se celebra el centenario del nacimiento de 
quienes son considerados los principales impulsores de la enseñanza radical, la 
crítica y la liberación en Nuestramérica
Url : https://semanariovoz.com/paulo-freire-100-anos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-19 23:32:32
Título: Alvo de protestos, Bolsonaro entra pelos fundos em hotel em Nova York
Descrição: O presidente vai discursar na Assembleia Geral da ONU na terça-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/protestos-bolsonaro-entra-pelos-
fundos-hotel-nova-york/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-09-20
Título: Sem vacina, Bolsonaro dá vexame em Nova York e é obrigado a comer pizza 
na rua
Descrição: Jair Bolsonaro, que fez campanha contra a vacinação no Brasil e é 
chamado de genocida no Brasil e no mundo, passou vexame em Nova York, onde foi 
obrigado a comer pizza na rua, com sua comitiva, porque não pode entrar em 
restaurantes. A cidade não aceita que pessoas não vacinadas entrem em ambientes 
fechados. A cena representa mais uma humilhação internacional para o Brasil, que
vem tendo sua imagem internacional destruída desde o golpe de estado contra a 
ex-presidente Dilma Rousseff e a posterior ascensão do fascismo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/sem-vacina-bolsonaro-da-vexame-em-nova-
york-e-e-obrigado-a-comer-pizza-na-rua

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 01:12:02
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Título: Governo Bolsonaro pagou R$75 mi a transportadoras suspeitas de garimpo 
ilegal
Descrição: Operação da Anac apreendeu 66 helicópteros no fim do mês passado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-r75-mi-transportadoras-
garimpo-ilegal/
 
Fonte: Poder360
Título: Renan: CPI convocará Queiroga por suspender vacinação de adolescentes
Descrição: “Queiroga é uma espécie de Pazuello de jaleco”, afirmou, será a 3ª 
convocação do ministro
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/renan-cpi-convocara-queiroga-por-
suspender-vacinacao-de-adolescentes/

Fonte: Montedo
Data: 2021-09-19
Título: Com 290 mil comprimidos em estoque, Exército não distribuiu cloroquina 
em 2021
Descrição: De setembro ao final de dezembro de 2020, governo federal distribuiu 
482 mil doses do medicamento para tratar pacientes em estado grave de Covid-19. 
O Exército Brasileiro revelou à CNN que, sem demanda de Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde, não houve distribuição de cloroquina 150 mg ao longo deste 
ano. O Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx) informa também que 
constam 290 mil comprimidos do medicamento armazenados no Laboratório Químico e 
Farmacêutico do Exército (LQFEX), no Rio de Janeiro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/09/19/com-290-mil-comprimidos-em-estoque-
exercito-nao-distribuiu-cloroquina-em-2021/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-19 12:47:56
Título: Renan Calheiros vai indiciar Bolsonaro por prevaricação no relatório 
final da CPI
Descrição: Deu ruim para o presidente Jair Bolsonaro, mas ainda poderá piorar 
muito. O relator da CPI da Pandemia, senador Renan Calheiros (MDB-AL), antecipou
que o  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/renan-calheiros-vai-indiciar-
bolsonaro-por-prevaricacao-no-relatorio-final-da-cpi/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-19 17:59:32
Título: Cidades de RJ, MG e SP registram queda de energia, ONS nega relação com 
a crise hídrica
Descrição: Desligamento de subestação no interior do RJ deixou cidades do 
sudeste sem acesso à energia eletrica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/19/cidades-de-rj-mg-e-sp-registram-
queda-de-energia-ons-nega-relacao-com-a-crise-hidrica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-19 16:04:13
Título: Isolado, Bolsonaro discursará na Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU)
Descrição: Presidente disse que na ocasião defenderá a tese do marco temporal, 
evento será nesta terça-feira (21)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/19/isolado-bolsonaro-discursara-na-
assembleia-geral-da-organizacao-das-nacoes-unidas-onu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-19 15:33:02
Título: Ministro Queiroga usa aviões da FAB para transportar parentes e amigos
Descrição: Ato vai contra Cartilha com Procedimentos Éticos, publicada por 
Bolsonaro, que ele mesmo não cumpre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/19/ministro-queiroga-usa-avioes-da-
fab-para-transportar-parentes-e-amigos
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 01:50:45
Título: Fantástico expõe estratégia de bolsonaristas para se armarem ilegalmente
Descrição: Legislação que permite caça de javalis estaria sendo usada para 
garantir armas pesadas a quem não teria esse direito
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-expoe-estrategia-de-
bolsonaristas-para-se-armarem-ilegalmente/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-19 12:32:21
Título: PSB vai ao STF para Ministério da Saúde retomar vacinação de 
adolescentes
Descrição: Partido aponta que a decisão da pasta foi tomada sem 'qualquer 
embasamento científico'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/psb-vai-ao-stf-para-ministerio-da-
saude-retomar-vacinacao-de-adolescentes/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Escritório de deputada é vandalizado e suspeita é de crime político
Descrição: A deputada federal Vivi Reis (PA), vice-líder do PSOL, denunciou 
neste sábado (18) invasão do seu escritório parlamentar em Belém. De acordo com 
a deputada, é a segunda vez que o imóvel é vandalizado. Na primeira vez 
achávamos se tratar de um crime comum, mas as características desta segunda 
invasão nos demonstram outra finalidade, afirmou [ ]The post Escritório de 
deputada é vandalizado e suspeita é de crime político appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/deputada-vivi-reis-
escritorio-vandalizado-crime-politico/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-19 10:06:08
Título: A banalização da barbárie
Descrição: Os direitos fundamentais e humanos no Brasil ainda estão no campo das
ideias. Universalizá-los é o grande desafio do País
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-banalizacao-da-barbarie/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-19 09:17:02
Título: Consulado da China pede investigação minuciosa de ‘grave ato de 
violência’ no Rio
Descrição: Na última quinta-feira, 16, um homem não identificado lançou um 
explosivo contra o prédio da representação diplomática, em Botafogo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/consulado-da-china-pede-
investigacao-minuciosa-de-grave-ato-de-violencia-no-rio/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-19 05:59:54
Título: ‘Sem medidas de proteção social, a economia só vai piorar’
Descrição: O pesquisador Noa Piatã vê no processo de privatização da Previdência
o fim da estrutura de solidariedade social prevista na Constituição
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/sem-medidas-de-protecao-social-a-
economia-so-vai-piorar/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-20 08:33:06
Título: Segundo o Datafolha, 69% dos brasileiros dizem que Bolsonaro ferrou os 
mais pobres deste País
Descrição: A situação econômica do país piorou nos últimos meses para 69% dos 
brasileiros, segundo o Datafolha, que realizou a pesquisa entre 13 e 15 de  Bem-
vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/segundo-o-datafolha-69-dos-
brasileiros-dizem-que-bolsonaro-ferrou-os-mais-pobres-deste-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-09-19 10:42:40
Título: Reprovação de Bolsonaro é de 65% na cidade de São Paulo, diz Datafolha
Descrição: Se for à cidade de São Paulo, fique longe do presidente Jair 
Bolsonaro. A recomendação é do Datafolha. Segundo pesquisa divulgada neste 
domingo (19/09) pelo  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/reprovacao-de-bolsonaro-e-de-65-na-
cidade-de-sao-paulo-diz-datafolha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-19 22:31:47
Título: Após devolução de MP, Bolsonaro insiste e apresenta PL pró-fake news
Descrição: Depois de dizer que \fake news faz parte da vida\, o presidente 
apresenta projeto para promover mudança controversa no Marco Civil da Internet
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-devolucao-de-mp-bolsonaro-pl-pro-
fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-19 21:56:31
Título: PM é presa por recusar extrapolar horário para poder amamentar
Descrição: \Eu permaneci um ano afastada para trabalhar meu psicológico, e 
quando eu pensei que algo poderia mudar, eu vi que não\, disse Tatiane Alves
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/pm-presa-recusar-extrapolar-horario-
para-amamentar/

Fonte: Poder360
Título: Incêndio na Chapada dos Veadeiros já consumiu 18.600 hectares
Descrição: Segundo bombeiros, incêndio tem características de ação criminosa
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/incendio-na-chapada-dos-veadeiros-ja-
consumiu-18-600-hectares/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-19 21:21:15
Título: Humberto Costa: “Relatório final da CPI será muito forte”
Descrição: Costa está produzindo livro sobre a CPI junto a Randolfe Rodrigues, 
vice da comissão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/humberto-costa-relatorio-final-da-cpi-
sera-muito-forte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-19 16:37:10
Título: Iniciativas populares que resistem no governo Bolsonaro
Descrição: Neste domingo, o programa Fórum Onze e Meia fala sobre a resistência 
no governo Bolsonaro. Convidados desta edição:  Danilo Pássaro, filho de 
nordestinos e cria da Brasilândia. Teólogo e estudante de História da USP.  
Chirley Pankará, ativista do movimento indígena, doutoranda em antropologia 
Social pela USP e codeputada da Mandata Ativista (PSOL)  [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/iniciativas-
populares-que-resistem-no-governo-bolsonaro-2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-19 15:50:45
Título: Filhos de Bolsonaro querem internacionalizar disparos do gabinete do 
ódio nas redes
Descrição: Carluxo tenta estancar sangria de Bolsonaro nas redes para as 
eleições 2022 com método que é alvo de investigação no TSE
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/filhos-de-bolsonaro-querem-
internacionalizar-disparos-do-gabinete-do-odio-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-19 15:19:24
Título: Chico Buarque e Carol Proner se casam em Petrópolis (RJ)
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Descrição: Cantor e advogada estão juntos desde 2017 e oficializaram união com 
cerimônia discreta em cartório
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/chico-buarque-e-carol-proner-
se-casam-em-petropolis-rj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-19 13:32:45
Título: Google homenageia Paulo Freire e Eduardo Bolsonaro se desespera: 
“Próximo é o Lula”
Descrição: Um dos pensadores mais citados da academia e admirado no mundo 
inteiro, Paulo Freire, no dia de seu centenário, segue causando pânico em 
bolsonaristas
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/google-homenageia-paulo-freire-e-
eduardo-bolsonaro-se-desespera-proximo-e-o-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-19 00:46:43
Título: Bolsonarista que torturou quilombola é solto 24 horas depois de ser 
preso
Descrição: \Essa é uma decisão na contramão dos fatos, pois temos testemunhas, 
temos fotos e temos vídeos que justificaria a prisão do agressor racista\, disse
Aércio de Lima, da Conaq, à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonarista-torturou-quilombola-solto-
24-horas-depois-de-preso/
 

Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-19 10:00:25
Título: Temer é o retrato do desespero das elites pela terceira via
Descrição: A terceira via só existe nos sonhos do mesmo grupo de empresários e 
políticos que ajudaram a eleger Bolsonaro e agora zombam dele.The post Temer é o
retrato do desespero das elites pela terceira via appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/19/temer-retrato-desespero-elites-
terceira-via/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-20 04:30:41
Título: Relação entre Rodrigo Pacheco e Jair Bolsonaro azeda sob o signo da 
desconfiança
Descrição: BRASÍLIA — Alçado ao posto de presidente do Senado com a ajuda de 
Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) passou a ser visto com desconfiança no 
governo, que já avalia seu comportamento como perigoso para o avanço da agenda 
do Planalto na Casa. A aliados, o presidente demonstra inquietação por acreditar
que o senador atua com a intenção de se posicionar como terceira via contra 
Bolsonaro e Lula em 2022. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/relacao-entre-rodrigo-pacheco-jair-
bolsonaro-azeda-sob-signo-da-desconfianca-25204508

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-20 00:00:00
Título: Quebra de sigilo de ex-mulher de Bolsonaro atinge período de casamento 
com presidente
Descrição: A quebra de sigilo bancário e fiscal da assessora parlamentar Ana 
Cristina Siqueira Valle em meio à investigação sobre \rachadinha\ no gabinete do
vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) atinge o período em que ela esteve 
casada com o presidente Jair Bolsonaro.Leia mais (09/20/2021 - 04h00)
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Título: Fake news e ciberataques se fundiram
Descrição: No dia 6, foi editada uma medida provisória com o objetivo de limitar
o poder das grandes redes sociais de \moderar\ conteúdo (MP 1.068). Essa MP quis
padronizar os termos de serviços dessas redes, um padrão único por lei. Leia 
mais (09/19/2021 - 17h00)
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br/colunas/ronaldolemos/2021/09/fake-news-e-ciberataques-se-fundiram.shtml
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