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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 16:47:15
Título: Carne some dos pratos de 67% dos brasileiros, diz Datafolha
Descrição: De maneira geral, o levantamento mostra que 85% das pessoas reduziram
o consumo de algum item alimentício em 2021, entre as famílias com renda de 10 
salários mínimos, a redução chega a 67%
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/carne-consumo-datafolha-fome/

Fonte: CUT
Data: 2021-09-20
Título: Mais de 70% acham que governo tem responsabilidade por inflação e desemprego
Descrição: Outros 69% afirmam que a situação econômica do país piorou, segundo 
recortes da pesquisa Datafolha, publicados no jornal Folha de S. Paulo, nesta 
segunda-feira (20)
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mais-de-70-acham-que-governo-tem-
responsabilidade-por-inflacao-e-desemprego-9e85

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-20 11:27:39
Título: Em 20 dias, Bolsonaro fez 3 manobras para proteger \máquina\ de fake 
news
Descrição: Presidente apresentou Medida Provisória, Projeto de Lei e vetou 
artigos da nova LSN para fragilizar legislação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/20/em-20-dias-bolsonaro-fez-3-
manobras-para-proteger-maquina-de-fake-news

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-20 19:50:25
Título: Bolsonaro cometeu crime de extermínio na pandemia, dizem juristas à CPI 
da Covid
Descrição: ABJD pede ainda que o Tribunal Penal Internacional aprecie uma 
representação protocolada contra o ex-capitão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-cometeu-crime-de-
exterminio-na-pandemia-dizem-juristas-a-cpi-da-covid/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-20 23:15:37
Título: Vídeos: Jair Bolsonaro ouve gritos de ‘genocida’ em Nova York, Eduardo é
vaiado em loja
Descrição: Os protestos ocorrem na véspera do discurso do ex-capitão na 
Assembleia-Geral da ONU
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/videos-jair-bolsonaro-ouve-
gritos-de-genocida-em-nova-york-eduardo-e-vaiado-em-loja/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-21 00:39:27
Título: Irritado, ministro Queiroga aponta o dedo médio a manifestantes 
contrários a Bolsonaro nos EUA 
Descrição: Chefe da Saúde do Brasil fez gestos obscenos para pessoas que 
chamavam Jair Bolsonaro e sua comitiva de \vermes\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/irritado-ministro-queiroga-
aponta-o-dedo-medio-a-manifestantes-contrarios-a-bolsonaro-nos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-20 19:49:37
Título: Delegada de polícia negra é impedida de entrar em loja da Zara no Ceará 
e instaura inquérito
Descrição: Loja da marca internacional se recusou a entregar imagens de câmeras,
Justiça do Ceará emitiu mandado de apreensão
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/20/delegada-de-policia-negra-e-
impedida-de-entrar-em-loja-da-zara-no-ceara-e-instaura-inquerito
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-20 18:37:39
Título: Governadores promovem a ‘guerra da gasolina’ contra mentiras do 
presidente Bolsonaro
Descrição: Se mentir cresce o nariz, coitado do presidente Jair Bolsonaro. Nada 
mais nada menos que 20 dos vinte e sete governadores do País assinaram um  Bem-
vindo à verdade
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/governadores-promovem-a-guerra-da-
gasolina-contra-mentiras-do-presidente-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 14:28:04
Título: Desmatamento da Amazônia é o maior para mês de agosto na última década
Descrição: A área equivale a cinco vezes o tamanho de Belo Horizonte e é 7% 
maior do que a registrada no mesmo mês de 2020. Março, abril, maio e julho 
também tiveram a maior área de floresta destruída em 10 anos.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/desmatamento-da-amazonia-e-
o-maior-para-mes-de-agosto-na-ultima-decada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 19:37:24
Título: MST e a colheita de boas notícias
Descrição: Operação que levantou R$ 17,5 milhões para assentamentos do MST 
ampliarem produção e distribuição de alimentos revela amadurecimento da 
esquerda. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mst-e-a-colheita-de-boas-noticias/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-20 19:15:03
Título: Após pedido de convocação da CPI, Jair Renan mostra armas e provoca 
senadores: “Alô, CPI”
Descrição: Alessandro Vieira explicou a possível convocatória do filho do 
presidente: “Para que ele possa dar um alô pessoalmente\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/20/apos-pedido-de-convocacao-da-
cpi-jair-renan-mostra-armas-e-provoca-senadores-alo-cpi

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-20 18:21:53
Título: Após vídeo, Alessandro Vieira quer convocar Jair Renan na CPI da Covid
Descrição: O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou um requerimento
para convocar Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, na 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado. Vieira quer que 
Renan esclareça a relação com o lobista Marconny Faria e uma suposta [ ]
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-video-alessandro-vieira-
quer-convocar-jair-renan-na-cpi-da-covid/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 22:58:48
Título: Tarso Genro (PT) promove encontro com Santos Cruz e ex-ministros da 
Defesa
Descrição: O ex-ministro petista pregou um \grande processo de concertação 
política e estratégica em torno dos valores da democracia e da República\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tarso-genro-santos-cruz-e-ex-
ministros-da-defesa/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-20 18:49:56
Título: “Pauta do impeachment tem urgência máxima”, defende oposição
Descrição: Defesa da deposição de Bolsonaro começa a crescer para além da 
esquerda, que busca diálogo com centro e direita
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/20/pauta-do-impeachment-tem-
urgencia-maxima-defende-oposicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-20 17:31:44
Título: Zapatistas alertam que México está à beira de uma guerra civil no estado
de Chiapas
Descrição: Em comunicado, o EZLN denuncia ataques contra as comunidades 
autônomas depois do sequestro de dois zapatistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/20/zapatistas-alertam-que-chiapas-
esta-a-beira-de-uma-guerra-civil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-20 14:24:24
Título: Delegação com covid, pizza na rua, ato em hotel: em 48h, Bolsonaro é 
notícia 4 vezes em NY 
Descrição: Presidente brasileiro está desde domingo nos EUA e já rendeu quatro 
pautas negativas antes mesmo de discursar na ONU
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/20/delegacao-com-covid-pizza-na-
rua-ato-em-hotel-em-48h-bolsonaro-e-noticia-4-vezes-em-ny
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-20 13:18:27
Título: Piora no atendimento e queda constante de energia mostram fracasso da 
privatização no DF
Descrição: Reclamações contra a Neonergia Brasília crescem 58%. Revisão 
tarifária pode aumentar em mais de 10% conta de luz.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/20/piora-no-atendimento-e-queda-
constante-de-energia-mostram-fracasso-da-privatizacao-no-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-20 12:32:33
Título: Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira?
Descrição: Com linguagem simples, o documento pode ser utilizados em diversos 
locais como escolas e organizações sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/20/voce-conhece-o-guia-alimentar-
para-a-populacao-brasileira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-20 11:58:25
Título: Pernambuco celebra centenário de Paulo Freire com ato público e 
atividades culturais
Descrição: Movimentos populares, organizações sindicais e entidades celebraram a
memória e o legado do educador pernambucano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/20/em-pernambuco-centenario-de-
paulo-freire-foi-comemorado-com-ato-publico-e-atividades-culturais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-20 10:28:57
Título: Bolsonaro tem 1º encontro com Boris Johnson, após Reino Unido restringir
entrada de brasileiros
Descrição: Reunião se dá durante viagem do presidente para a abertura da 76ª 
Assembleia-Geral da ONU, nos Estados Unidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/20/bolsonaro-tem-1-encontro-com-
boris-johnson-apos-reino-unido-restringir-entrada-de-brasileiros
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-20 22:12:35
Título: Morte de adolescente em SP não tem relação com vacina, informa Anvisa
Descrição: Segundo a agência, 'os dados apresentados foram considerados 
consistentes e bem documentados'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/morte-de-adolescente-em-sp-
nao-tem-relacao-com-vacina-informa-anvisa/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-20 21:27:54
Título: MPF insiste em caso dos caças suecos e pede que Justiça mantenha ação 
contra Lula
Descrição: O procurador da República no DF Frederico Paiva alegou que não há uma
decisão definitiva do STF sobre a extensão da suspeição de Moro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mpf-insiste-em-caso-dos-cacas-
suecos-e-pede-que-justica-mantenha-acao-contra-lula/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-20 21:00:06
Título: Prefeito de Nova York envia a Bolsonaro lista de postos de vacinação 
contra a Covid
Descrição: Mais cedo, em pronunciamento, Bill de Blasio disse ao ex-capitão que 
ele 'nem precisa vir' à cidade caso não queira se vacinar
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/prefeito-de-nova-york-envia-
a-bolsonaro-lista-de-postos-de-vacinacao-contra-a-covid/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-20 19:40:50
Título: Eleições 2022: PSDB confirma Doria, Leite, Tasso e Virgílio em prévias
Descrição: Duas candidaturas apresentadas foram indeferidas, segundo a legenda
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eleicoes-2022-psdb-confirma-
doria-leite-tasso-e-virgilio-em-previas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-20 19:01:09
Título: STJ aceita denúncia e governador do Amazonas vira réu por desvios na 
pandemia
Descrição: Entre outros crimes, Wilson Lima será investigado por peculato na 
compra de respiradores para tratar pacientes com Covid-19
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stj-aceita-denuncia-e-governador-
do-amazonas-vira-reu-por-desvios-na-pandemia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-20 18:42:39
Título: Justiça nega recurso para condenar Eduardo Bolsonaro por publicação 
sobre Marisa
Descrição: Lula moveu uma ação depois que o filho de Bolsonaro publicou nas 
redes comprovantes bancários de investimentos de sua esposa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/justica-nega-recurso-para-
condenar-eduardo-bolsonaro-por-publicacao-sobre-marisa/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-20 15:39:21
Título: Comerciante que espancou quilombola é solto pelo Judiciário do RN
Descrição: Alberan de Freitas Epifanio chegou a dizer que não se arrependia e 
'faria de novo', mas MP atenuou peso da ameaça pelo 'calor da emoção'
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/comerciante-que-espancou-
quilombola-e-solto-pelo-judiciario-do-rn/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-20 17:13:46
Título: Pesquisa Datafolha confirma que Bolsonaro realiza governo da fome e da 
miséria
Descrição: Não surpreende muitos o resultado da pesquisa Datafolha divulgado 
nesta segunda-feira (20/09) apontando que o governo Bolsonaro promove a fome e a
miséria. Os números  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/pesquisa-datafolha-confirma-que-
bolsonaro-realiza-governo-da-fome-e-da-miseria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 01:58:21
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Título: Temer dá continuidade ao blefe da ‘Operação 7 de Setembro’ – por Wilson 
Ferreira
Descrição: O show deve continuar. Dando continuidade ao blefe da “Operação Sete 
de Setembro” entra em cena o “apaziguador” Michel Temer com direito a fotos do 
seu embarque triunfal para Brasília em avião da FAB, vídeo “vazado” e notas 
cuidadosamente plantadas nas colunas da imprensa corporativa
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/cinegnose/temer-da-continuidade-ao-blefe-
da-operacao-7-de-setembro-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 01:54:24
Título: Elias Jabbour diz que crise na China tem chance zero de ser igual a de 
2008 dos EUA
Descrição: Para o pesquisador, a quebra da Evergrande é apenas questão de tempo,
mas os impactos serão muito menores do que prevê o Ocidente
Url :https://revistaforum.com.br/global/elias-jabbour-crise-china-chance-zero-
de-ser-igual-2008-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 22:51:50
Título: Economia em frangalhos: Carestia e desemprego
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil recebe Júlia Braga e Marcelo 
Manzano, com mediação de Artur Araújo, da Fundação Perseu Abramo, para discutir 
a crise econômica do país e suas consequências mais terríveis: o desemprego e a 
carestia. Júlia Braga é economista, professora associada da Universidade Federal
Fluminense (UFF). Marcelo Manzano é economista, pesquisador do Cesit/Instituto [
]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/economia-em-frangalhos-carestia-e-
desemprego/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 21:16:21
Título: Alvo prioritário e fogo de barragem – Por Julian Rodrigues
Descrição: Os desafios do movimento LGBTI em meio à onda neofascista
Url :https://revistaforum.com.br/rede/alvo-prioritario-e-fogo-de-barragem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 15:41:48
Título: Diplomata que preparou viagem de Bolsonaro à ONU testa positivo para 
Covid
Descrição: Ele esteve com pelo menos 30 pessoas, dentre funcionários da 
diplomacia brasileira em Nova York e estrangeiros
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/diplomata-que-preparou-viagem-de-
bolsonaro-a-onu-testa-positivo-para-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 13:48:59
Título: Datafolha: 75% dizem que Bolsonaro e Guedes são responsáveis pela 
inflação
Descrição: Até mesmo entre aqueles que consideram o governo ótimo ou bom, 75% 
acreditam que o governo tem culpa pela inflação. Pesquisa revela ainda que 71% 
culpam Bolsonaro e Guedes pelo desemprego
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/datafolha-75-dizem-que-
bolsonaro-e-guedes-sao-responsaveis-pela-inflacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 11:55:35
Título: VÍDEO: PM dá chute em mulher para “apartar” briga em Teresópolis
Descrição: Em nota, a corporação defendeu o policial e afirmou que o método 
adotado foi o único possível para desarmar uma mulher com uma faca
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/policia-agressao-mulher-teresopolis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-20 11:47:39
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Título: Ex-diretor da OAS confirma que Léo Pinheiro mentiu em delação sobre Lula
na Lava Jato
Descrição: \A empresa OAS não obteve nenhuma vantagem\, afirma em documento o 
ex-diretor Augusto Cezar Uzeda, confirmando que Leo Pinheiro mentiu em delação à
Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-diretor-da-oas-confirma-que-leo-
pinheiro-mentiu-em-delacao-sobre-lula-na-lava-jato/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-21 07:34:40
Título: Bolsonaro na ONU: por que presidente não deve conversar com Biden em 
Nova York, mesmo dividindo hotel e palco
Descrição: Durante eleição americana em 2020, Bolsonaro repetiu sua preferência 
pela vitória de Trump, chegou a dizer que Biden venceu graças a fraude e foi o 
último dentre os líderes do G20 a reconhecer a vitória do presidente americano.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58635925?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-20 17:16:00
Título: Com 2 mil mortes diárias por covid, EUA revogam restrição a viajantes do
Brasil
Descrição: A partir de novembro, brasileiros completamente vacinados poderão 
ingressar no país sem a necessidade de fazer quarentena de 15 dias em um 
terceiro país, como acontecia até então.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58629955?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-20 00:00:00
Título: Bolsonarista Allan dos Santos, do Terça Livre, sofre derrotas na Justiça
para o Google
Descrição: O influenciador bolsonarista Allan dos Santos, do canal Terça Livre, 
sofreu duas derrotas na batalha contra o Google, dono do YouTube. Ele acionou a 
Justiça para pedir a reativação de seu canal pessoal, excluído após infrações 
aos termos de uso. Ele perdeu em primeira e, recentemente, segunda 
instância.Leia mais (09/20/2021 - 23h23)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/09/bolsonarista-allan-dos-santos-do-terca-livre-sofre-
derrotas-na-justica-para-o-google.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-21 00:08:00
Título: Centro de Estudos Estratégicos realiza debate sobre emprego no ES
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/807419-centro-de-estudos-estrategicos-
realiza-debate-sobre-emprego-no-es/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-20 23:24:00
Título: Agricultura orgânica avança, mas produtores cobram recursos e menos 
burocracia
Descrição: Produção orgânica é vista como vantajosa para pequeno produtor, além 
de ajudar a conter o êxodo rural
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/808106-agricultura-organica-avanca-mas-
produtores-cobram-recursos-e-menos-burocracia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-21 03:36:52
Título: Tentativa de golpe de Estado é frustrada no Sudão, segundo mídia (VÍDEO)
Descrição: Tanques surgiram nas ruas da capital sudanesa Cartum na sequência da 
tentativa de golpe, de acordo com as informações da mídia.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021092118040743-tentativa-
de-golpe-de-estado-e-frustrada-no-sudao-segundo-midia/
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