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Fonte: New York Times
Data: 2021-09-21 19:54:32
Título: A rejeição da vacina Covid por Bolsonaro cria estranheza em Nova York.
Descrição: O presidente de extrema direita do Brasil, que contornou a ONU A 
exigência de vacinação da Assembleia Geral foi o primeiro líder, por assim 
dizer, retratando seu país como uma história de sucesso retratada injustamente 
pela mídia.
Url :https://www.nytimes.com/2021/09/21/world/americas/bolsonaro-covid-vaccine-
un.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 20:58:18
Título: Centenário de Paulo Freire: a educação como a chave para a libertação
Descrição: A homenagem desta coluna ao Patrono da Educação Brasileira vem pela 
lembrança do desfile da Leandro de Itaquera, no carnaval paulistano de 1999
Url :https://revistaforum.com.br/debates/centenario-paulo-freire-educacao-como-
a-chave-para-a-libertacao/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-22 02:20:17
Título: Queiroga testa positivo para covid-19 após encontrar com Boris Johnson, 
que esteve depois com Biden
Descrição: Ministro da Saúde é o segundo caso confirmado da doença na delegação 
brasileira, acompanhada pela polemica da recusa da vacina pelo presidente Jair 
Bolsonaro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58647271?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro se autoincriminou na ONU, diz Miguel Reale Jr.
Descrição: Auxiliar jurídico da CPI da Covid-19 e coautor do pedido de 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff,o professor Miguel Reale Júnior 
acredita que o presidente Jair Bolsonaro foi orientado por algum jurista ao 
defender o tratamento precoce em seu discurso na Assembleia da ONU nesta terça-
feira (21).
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/bolsonaro-se-autoincriminou-na-
onu-diz-miguel-reale-jr/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 00:16:42
Título: Anistia Internacional desmonta discurso de Bolsonaro na ONU: “Apresenta 
Brasil que não existe”
Descrição: ONG divulgou uma longa nota em que desmente inúmeros trechos do 
pronunciamento do presidente brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/global/anistia-internacional-desmonta-discurso-
de-bolsonaro-na-onu-apresenta-brasil-que-nao-existe/

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: Bolsonaro na ONU: 10 matérias da imprensa internacional
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=51672

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-21 16:50:30
Título: Na CPI, Wagner Rosário mostra que CGU fez vistas grossas às 
irregularidades no Ministério Saúde
Descrição: Para Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão, Rosário pode ter 
cometido crime de prevaricação
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/na-cpi-wagner-rosario-mostra-
que-cgu-fez-vistas-grossas-as-irregularidades-no-ministerio-saude

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-21 19:35:47
Título: Após chamar Tebet de ‘descontrolada’, ministro da CGU pede desculpas 
‘caso palavras tenham ofendido’
Descrição: Por solicitação do presidente da CPI, Omar Aziz, Wagner Rosário 
passou a ser investigado pela comissão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-chamar-tebet-de-
descontrolada-ministro-da-cgu-pede-desculpas-caso-palavras-tenham-ofendido/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-21 21:22:44
Título: Em liminar, Lewandowski determina que vacinação de adolescentes fica a 
cargo de gestores locais
Descrição: Decisão vem após cinco partidos de oposição questionarem ordem da 
Saúde de não recomendar mais a imunização do grupo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/em-liminar-lewandowski-
determina-que-vacinacao-de-adolescentes-fica-a-cargo-de-gestores-locais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-21 19:25:51
Título: Divergências causam novo adiamento de votação da reforma administrativa,
oposição se une 
Descrição: Novo relatório da PEC 32 deve ser apresentado pelo governo nesta 
quarta (22), oito partidos dizem que votarão contra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/divergencias-causam-novo-
adiamento-de-votacao-da-reforma-administrativa-oposicao-se-une
Fonte: Vatican News - Português
Título: Caderno de Conflitos na Amazônia: trazer a verdade do que acontece no 
campo
Descrição: Os conflitos no campo têm se tornado causa de violência e morte no 
Brasil, especialmente na região amazônica, foco principal desses conflitos.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-09/caderno-conflitos-
amazonia-trazer-a-verdade-campo.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 20:24:31
Título: Os novos investidores agroecologistas – Por Ana Beatriz Prudente Alckmin
Descrição: Ao defender um cenário socialmente equilibrado sem abrir mão da 
eficiência financeira, a agroecologia é um conceito que favorece as práticas 
orgânicas e limpas no setor agrícola com a finalidade de minimizar os impactos 
ambientais da agricultura tradicional
Url :https://revistaforum.com.br/rede/os-novos-investidores-agroecologistas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-21 18:57:04
Título: Funcionários de Carlos Bolsonaro trabalhavam durante o expediente em 
farmácia e outros empregos
Descrição: Ministério Público levanta possibilidade de que remuneração na Câmara
tenha sido \desviada pelo agente público\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/funcionarios-de-carlos-
bolsonaro-trabalhavam-durante-o-expediente-em-farmacia-e-outros-empregos

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-21 19:00:00
Título: Juíza nega aborto legal para menina vítima de estupro e teria exposto 
sentença no WhatsApp
Descrição: Após sofrer perseguição de assistentes sociais e ter o aborto negado 
na Justiça, adolescente vítima de estupro precisou recorrer ao MP para acessar 
direito
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Url :https://apublica.org/2021/09/juiza-nega-aborto-legal-para-menina-vitima-de-
estupro-e-teria-exposto-sentenca-no-whatsapp/

Fonte: Poder360
Título: Gustavo Raposo renuncia ao cargo de presidente da Transpetro
Descrição: Petrobras não informa o motivo da saída
Url :https://www.poder360.com.br/economia/gustavo-raposo-renuncia-ao-cargo-de-
presidente-da-transpetro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-21 18:18:19
Título: Cobertura vacinal cai ao nível da década de 80 e não é só pela covid, 
médica explica os riscos
Descrição: “É preciso fazer renascer o Programa Nacional de Imunizações”, afirma
especialista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/cobertura-vacinal-cai-ao-nivel-
da-decada-de-80-e-nao-e-so-pela-covid-medica-explica-os-riscos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-21 17:15:30
Título: Sem flagrante ou prova material, pedreiros ficam 30 dias presos após 
reconhecimento de advogada
Descrição: Assaltantes usavam capacete e, mesmo assim, dez dias depois, vítima 
diz tê-los reconhecido em uma pizzaria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/sem-flagrante-ou-prova-material-
pedreiros-ficam-30-dias-presos-apos-reconhecimento-de-advogada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-21 16:52:17
Título: Governador do Amazonas vira réu no STJ acusado de fraude na compra de 
respiradores para covid
Descrição: Segundo o Ministério Público, superfaturamento teria causado prejuízo
de mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/governador-do-amazonas-vira-reu-
no-stj-acusado-de-fraude-na-compra-de-respiradores-para-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-21 11:32:47
Título: \Mentira descarada\: médico critica abordagem de Bolsonaro sobre a 
pandemia em discurso na ONU
Descrição: Presidente disse que é contra vacinação obrigatória, admitiu ter 
feito \tratamento inicial\ e criticou isolamento social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/mentira-descarada-medico-
critica-abordagem-de-bolsonaro-sobre-a-pandemia-em-discurso-na-onu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-21 07:27:20
Título: Diretor de Tecnologia do Palácio do Planalto testa alcance de post sobre
cloroquina no Twitter
Descrição: Chefe da TI do Planalto promove tratamento precoce e coloca em dúvida
a eficácia de vacinas contra a covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/diretor-de-tecnologia-do-
palacio-do-planalto-testa-alcance-de-post-sobre-cloroquina-no-twitter
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-22 05:00:20
Título: Marco Aurélio não crê em golpe, rechaça impeachment e elogia Moro: ‘Não 
sei como se conclui que seria suspeito’
Descrição: A CartaCapital, o ex-ministro do STF também demonstrou a confiança de
que as instituições garantirão a posse do presidente eleito em 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/marco-aurelio-nao-cre-em-golpe-
rechaca-impeachment-e-elogia-moro-nao-sei-como-se-conclui-que-seria-suspeito/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-21 20:35:50
Título: Bolsonaro no país das fantasias
Descrição: 'Ele jamais desaponta quem espera dele apenas o que ele é e sempre 
foi em sua trajetória na política: um boçal alucinado e truculento'
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/bolsonaro-no-pais-das-fantasias2/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-21 20:12:29
Título: Moraes libera blogueiro bolsonarista, mas mantém ordem de prisão de Zé 
Trovão
Descrição: O caminhoneiro fugiu para o México a fim de escapar da prisão e é 
considerado foragido
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moraes-libera-blogueiro-
bolsonarista-mas-mantem-ordem-de-prisao-de-ze-trovao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-21 19:12:27
Título: CPI pede que STF rejeite tentativa de Ricardo Barros de reverter quebra 
de sigilo
Descrição: A defesa do deputado diz que a medida é ilegal, já a advocacia do 
Senado defende que as quebras podem ser decretadas se fundamentadas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-pede-que-stf-rejeite-
tentativa-de-ricardo-barros-de-reverter-quebra-de-sigilo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-21 18:51:19
Título: Há indícios de que assessores de Carlos Bolsonaro eram funcionários 
fantasmas, aponta MP à Justiça
Descrição: O órgão menciona também a possibilidade de que 'a remuneração de seus
cargos fosse desviada pelo agente público'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ha-indicios-de-que-
assessores-de-carlos-bolsonaro-eram-funcionarios-fantasmas-aponta-mp-a-justica/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-21 18:09:57
Título: Na ONU, Xi Jinping diz que ajudará países na transição para economia de 
baixo carbono
Descrição: 'Temos de revitalizar a economia e criar desenvolvimento mais 
sustentável', afirmou o presidente chinês na Assembleia-Geral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/na-onu-xi-jinping-diz-que-ajudara-
paises-na-transicao-para-economia-de-baixo-carbono/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-21 17:54:05
Título: Sem vetos de Bolsonaro a lei de quebra de patentes, Brasil teria 
remédios 80 vezes mais baratos, dizem especialistas
Descrição: Entidades pedem ao Congresso Nacional a derrubada dos vetos, lei pode
facilitar o acesso a remédios para pacientes hospitalizados com Covid
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/sem-vetos-de-bolsonaro-a-lei-de-
quebra-de-patentes-brasil-teria-remedios-80-vezes-mais-baratos-dizem-
especialistas2/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-21 17:11:14
Título: ‘Lamentável na forma, na postura e no conteúdo’, diz Celso Amorim sobre 
Bolsonaro na ONU
Descrição: Para o ex-chanceler, uma vitória de Lula nas eleições de 2022 
facilitará o caminho de reconstrução da credibilidade do Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lamentavel-na-forma-na-postura-e-
no-conteudo-diz-celso-amorim-sobre-bolsonaro-na-onu/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-21 14:43:40
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Título: Lula: Bolsonaro tenta em NY agradar aos milicianos que o apoiam, mas 
envergonha o Brasil
Descrição: 'Ele não está lá representando a família Bolsonaro, mas, 
teoricamente, representando 213 milhões de pessoas', disse o petista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-bolsonaro-tenta-em-ny-
agradar-aos-milicianos-que-o-apoiam-mas-envergonha-o-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-21 14:18:10
Título: Gesto obsceno de Queiroga revolta congressistas [vídeo]
Descrição: O gesto obsceno do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a 
manifestantes em Nova York, na noite de segunda-feira (20/09), causou revolta em
congressistas brasileiros. O  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/gesto-obsceno-de-queiroga-revolta-
congressistas-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-21 00:30:47
Título: Veja essa: Nova York tenta vacinar Bolsonaro durante a Assembleia-Geral 
da ONU
Descrição: Com o intuito de [também] convencer Bolsonaro a se vacinar contra a 
covid, a Prefeitura de Nova York estacionou um ônibus em frente à ONU  Bem-vindo
à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/veja-essa-nova-york-tenta-vacinar-
bolsonaro-durante-a-assembleia-geral-da-onu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 02:37:40
Título: O Paraná e a revolução do 5G – por Luiz Claudio Romanelli
Descrição: \Estamos na iminência do leilão da tecnologia 5G, que promete ser uma
revolução na conectividade e na transmissão de dados, e o nosso estado precisa 
estar preparado para receber esta rede\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-parana-e-a-revolucao-do-5g-por-luiz-
claudio-romanelli/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 02:19:28
Título: Leitura “aparada”, mentiras cabeludas! 17 falsidades de Jair “já era” na
ONU – Por Chico Alencar
Descrição: Vereador lista \delírios de autocrata\ do presidente brasileiro no 
organismo internacional
Url :https://revistaforum.com.br/rede/leitura-aparada-mentiras-cabeludas-17-
falsidades-de-jair-ja-era-na-onu-por-chico-alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 02:00:47
Título: Sete notas sobre o Congresso do PSOL – Por Valerio Arcary
Descrição: O Congresso do PSOL de 2021, neste último fim de semana de setembro, 
deve confirmar a estratégia política do partido, o que não é o mesmo que definir
a tática eleitoral presidencial de 2022
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/valerioarcary/sete-notas-sobre-o-
congresso-do-psol-por-valerio-arcary/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 01:42:27
Título: Especialista em bioética explica possíveis irregularidades no caso 
Prevent Senior
Descrição: Plano de saúde é investigado por realizar suposto \estudo\ com \kit 
Covid\ sem consentimento dos pacientes e ainda ocultar mortes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/especialista-em-bioetica-explica-
possiveis-irregularidades-no-caso-prevent-senior/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-09-22 01:16:32
Título: Prevent escondeu que morte de médico negacionista foi por Covid
Descrição: Nise Yamaguchi fez parte da equipe que fez experimentos ineficazes 
com Anthony Wong, revela reportagem da Revista Piauí
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/prevent-escondeu-morte-de-medico-
negacionista-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 19:43:48
Título: Ivan Valente questiona Ministério da Justiça sobre norma que facilita 
porte ilegal de armas
Descrição: Após reunião com Eduardo Bolsonaro, Polícia Rodoviária Federal emitiu
nota técnica que, na prática, fragiliza a fiscalização de porte ilegal de arma 
por caçadores, atiradores e colecionadores (CACs)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ivan-valente-ministerio-justica-porte-
armas-cacs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 18:02:36
Título: Assessor de deputada bolsonarista pede R$ 95 mil para realizar motociata
no PR
Descrição: O passeio de moto do presidente no estado do Paraná deve acontecer no
próximo sábado na cidade de Ponta Grossa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/assessor-motociata-bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 17:25:31
Título: “Foram chutes, socos, pisões nas costas”, diz quilombola agredido por 
bolsonarista
Descrição: Luciano Simplício contou como foram as agressões do comerciante 
bolsonarista Alberan Freitas, que viralizou em vídeo nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/foram-chutes-socos-pisoes-nas-costas-
diz-quilombola-agredido-por-bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 16:12:12
Título: Omar Aziz afirma que Renan Bolsonaro se porta como “marginal” ao ameaçar
Comissão
Descrição: Na abertura da sessão desta terça, o senador Rogério Carvalho e 
sugeriu representação criminal contra o 04
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/renan-bolsonaro-marginal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 16:05:34
Título: Presidente do Peru sai da sala durante discurso de Bolsonaro na ONU, 
veja vídeo
Descrição: Presidente brasileiro hostilizou Pedro Castillo durante campanha 
eleitoral e lamentou sua vitória
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/presidente-do-peru-sai-da-sala-
durante-discurso-de-bolsonaro-na-onu-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 15:30:20
Título: Imprensa internacional ignora discurso de Bolsonaro na ONU
Descrição: Alguns veículos chegaram a destacar a fala negacionista e antivacina 
do presidente, o New York Times chamou o discurso de \momentos embaraçosos\ em 
uma pequena nota
Url :https://revistaforum.com.br/global/imprensa-internacional-ignora-discurso-
de-bolsonaro-na-onu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 13:54:12
Título: Secretário-geral da ONU alerta: “O mundo está na direção errada”
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Descrição: Em seu discurso, Guterres analisou que o coronavírus deve servir para
mudar os parâmetros das políticas internacionais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/onu-discurso-guterres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 12:02:50
Título: Remanescente da Lava Jato, procurador resiste em encerrar última ação 
contra Lula
Descrição: Após cometer erro crasso ao tentar reativar caso de sítio de Atibaia,
procurador do DF, Frederico Paiva, que está sob suspeição, dá parecer pela 
continuidade da ação sobre compra de caças suecos, último dos 20 processos no 
lawfare contra Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/remanescente-da-lava-jato-procurador-
resiste-em-encerrar-ultima-acao-contra-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 12:02:02
Título: Guardas dos EUA usam chicotes e cavalos em haitianos, veja vídeo
Descrição: A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, condenou o ataque: “não 
consigo imaginar que contexto tornaria isso apropriado”
Url :https://revistaforum.com.br/global/guardas-dos-eua-usam-chicotes-e-cavalos-
em-haitianos-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 11:56:13
Título: Polícia Federal notifica CPI que não encontrou contrato da Precisa com a
Bharat Biotech
Descrição: Para a presidência da Comissão, caso fique comprovado a não 
existência de um acordo legal, a situação do Ministério da Saúde ficará ainda 
mais complicada
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cpi-contrato-precisa-medicamentos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 11:04:58
Título: Google vence Allan dos Santos na Justiça e não reativa seu canal no 
YouTube
Descrição: Os advogados da plataforma afirmaram que o militante de extrema 
direita “glamouriza a violência e tem comportamento tóxico e desleal na 
internet”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/google-vence-allan-dos-santos-na-
justica-e-nao-reativa-seu-canal-no-youtube/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-21 10:18:42
Título: Bolsonaro se irrita com manifestantes em Nova York, veja vídeo
Descrição: “Esse bando que tá aqui nem sabe o que tá falando. Podia tá num país 
socialista, não aqui nos Estados Unidos”, afirmou o presidente
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolsonaro-se-irrita-com-manifestantes-
em-nova-york-veja-video/
 
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: The Intercept
Data: 2021-09-22 04:34:54
Título: Ratinho Jr. converte escolas em mini quartéis no Paraná
Descrição: Governador empurra projeto de escolas cívico-militares goela abaixo 
de professores e alunos, tornando estado um laboratório do segregacionismo 
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bolsonarista.The post Ratinho Jr. converte escolas em mini quartéis no Paraná 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/22/ratinho-jr-escolas-parana-quarteis-
laboratorio-bolsonarista/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-21 14:15:19
Título: As afinidades entre Ana Brito, a faxineira, e Naji Nahas, o especulador
Descrição: A pernambucana e o libanês guardam, por exemplo, imenso amor pelos 
filhos: ele não poupa gastos milionários para vê-los felizes, já Ana tem deixado
de se alimentar para não faltar comida para as crianças.The post As afinidades 
entre Ana Brito, a faxineira, e Naji Nahas, o especulador appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/21/afinidades-ana-brito-faxineira-naji-
nahas-especulador/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-21 22:07:43
Título: Falas de Bolsonaro sobre Amazônia na ONU não condizem com realidade, 
dizem pesquisadores
Descrição: Em seu discurso na 76ª Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro enalteceu a
Amazônia, que teve aumento de desmatamento em seu governo, a legislação 
ambiental, que tem tentado flexibilizar e as reservas indígenas, que têm sofrido
cada vez mais invasões.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58644548?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-21 22:49:56
Título: Fundador da Evergrande promete que a imobiliária “sairá logo de seu 
momento mais sombrio” 
Descrição: A incorporadora mais endividada do mundo continuou seu declínio nos 
mercados nesta terça-feira, dois dias antes do vencimento de parcela de juros
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-09-21/fundador-da-evergrande-
promete-que-a-imobiliaria-saira-logo-de-seu-momento-mais-sombrio.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-21 00:00:00
Título: Delegados da PF dizem que fake news eleitorais poderão causar distúrbios
na ordem pública em 2022
Descrição: O delegado Alexandre de Andrade, da Polícia Federal, disse em 
audiência pública na Câmara dos Deputados nesta terça (21) que a propagação de 
desinformação com finalidade eleitoral preocupa o órgão e tem potencial para 
causar \distúrbios graves\ com reflexos na segurança, ordem pública e na imagem 
das instituições.Leia mais (09/21/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/09/delegados-da-pf-dizem-que-fake-news-eleitorais-
poderao-causar-disturbios-na-ordem-publica-em-2022.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-21 00:00:00
Título: Líderes do centrão já discutem possibilidade de Bolsonaro não disputar 
as eleições em 2022
Descrição: A possibilidade de Jair Bolsonaro (sem partido) não disputar a 
sucessão de 2022 já começou a ser discutida entre os principais líderes do 
centrão. Por esse raciocínio, em vez de insistir em contestar as eleições em 
caso de dificuldade de vitória, o presidente escolheria outro candidato para 
apoiar, escapando de uma derrota fragorosa nas urnas.Leia mais (09/21/2021 - 
23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/09/lideres-do-centrao-ja-discutem-possibilidade-
de-bolsonaro-nao-disputar-as-eleicoes-em-2022.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-21 00:00:00
Título: Twitter e Google dizem que ordens de Moraes contra bolsonaristas são 
desproporcionais e podem ser censura prévia
Descrição: O Google, responsável pelo YouTube, e o Twitter afirmaram em 
respostas encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal que as ordens do ministro 
Alexandre de Moraes para a retirada de perfis de bolsonaristas do ar são 
desproporcionais e podem configurar censura prévia.Leia mais (09/21/2021 - 
16h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/09/twitter-e-google-dizem-que-ordens-de-moraes-contra-
bolsonaristas-sao-desproporcionais-e-podem-ser-censura-previa.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-21 00:00:00
Título: Vereador do MBL pede que PSL expulse Janaina Paschoal por defender 
Bolsonaro
Descrição: O vereador paulistano Rubinho Nunes, líder do PSL na Câmara Municipal
de São Paulo, pediu ao seu partido que expulse a correligionária e deputada 
estadual Janaina Paschoal.Leia mais (09/21/2021 - 12h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/09/vereador-do-mbl-pede-que-psl-expulse-janaina-
paschoal-por-indisciplina-partidaria.shtml

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-21 22:40:00
Título: Oposição anuncia voto contra reforma administrativa e reunião é adiada 
para quarta
Descrição: Deputados criticam possibilidade de aumento nas contratações 
temporárias, presidente da comissão acredita na votação da proposta
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/808484-oposicao-anuncia-voto-contra-
reforma-administrativa-e-reuniao-e-adiada-para-quarta/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-22 04:33:41
Título: Xi Jinping: 'China nunca invadiu ou atropelou outros, nem buscou a 
hegemonia'
Descrição: Na terça-feira (21), o presidente da China, Xi Jinping, discursou por
videoconferência na 76ª Assembleia Geral da ONU.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021092218044680-xi-jinping-china-
nunca-invadiu-ou-atropelou-outros-nem-buscou-a-hegemonia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-21 21:39:00
Título: Mosaico de 3.500 anos, 'mais antigo do mundo', é desenterrado na Turquia
(VÍDEO)
Descrição: Durante as escavações em curso na província turca de Yozgat, na 
Anatólia Central, arqueólogos desenterraram um mosaico de 3.500 anos, que se 
acredita ser o mais antigo do mundo.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021092118043023-mosaico-de-
3500-anos-mais-antigo-do-mundo-e-desenterrado-na-turquia-video/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Título: Discurso na ONU mostra que Bolsonaro está atordoado e sem estratégia, 
avalia professor
Descrição: A intervenção do presidente brasileiro na Assembleia Geral das Nações
Unidas é analisada pelo professor de Estratégia Internacional e Geopolítica da 
Escola de Administração de Empresas da FGV-SP, Antonio Gelis Filho, que 
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