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Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: O horizonte digital da Pedagogia do Oprimido
Descrição: Ladislau Dowbor:A revolução digital está abrindo um universo de 
oportunidades. No entanto, mais de um terço da humanidade está excluída dela. A 
dimensão do acesso ao conhecimento como condição de acesso à cidadania, tão 
presente na obra de Paulo Freire, se torna cada dia mais urgente. Precisamos 
liberar conhecimento das patentes e Big Techs para promover uma educação voltada
à emancipação política e romper com a limitada lógica capitalista
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=51683

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro apareceu retratado como Pinóquio no metrô de Nova York
Descrição: A figura do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, chamou a atenção 
hoje em uma estação de metrô de Nova York, quando foi retratado como Pinóquio 
por supostamente mentir em seu discurso no jornal Nações Unidas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477383&SEO=bolsonaro-
aparecio-retratado-como-pinocho-en-metro-de-nueva-york

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-22 16:52:48
Título: Prevent Senior na CPI: fraudes em atestado de óbito, tratamento precoce 
e gabinete paralelo
Descrição: Com depoimento de diretor-executivo do plano de saúde, comissão reúne
informações que comprometem a empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/22/prevent-senior-na-cpi-fraudes-
em-atestado-de-obito-tratamento-precoce-e-gabinete-paralelo

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-22 19:24:46
Título: MP pede suspensão do uso de ‘kit Covid’ na Prevent Senior e quer 
indenização
Descrição: O Termo de Ajustamento de Conduta é uma medida de praxe antes de o 
Ministério Público oferecer uma ação à Justiça
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mp-pede-suspensao-do-uso-de-kit-
covid-na-prevent-senior-e-quer-indenizacao/
  
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 22:53:11
Título: Caso Tuskegee: uso de cobaias que chocou o mundo renasce com escândalo 
Prevent Senior
Descrição: Realização de testes sem consentimento dos pacientes atribuída a 
plano de saúde brasileiro, que teria resultado em mortes, fez relembrar uma das 
grandes atrocidades do tipo, que durou 40 anos e envolveu 600 pessoas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tuskegee-cobaias-chocou-mundo-prevent-
senior/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-22 22:39:19
Título: Se eleição fosse nesta quarta (22), Lula poderia vencer no 1º turno, 
mostra pesquisa Ipec/Globo
Descrição: Levantamento aponta que, em três meses, a reprovação (taxa de 
ruim/péssimo) do governo Bolsonaro subiu de 49% para 53%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/22/se-eleicao-fosse-nesta-quarta-
22-lula-poderia-vencer-no-1-turno-mostra-pesquisa-ipec-globo

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-22 22:38:42
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Título: Ipec: Desaprovação a Bolsonaro chega a 68%, 7 a cada 10 brasileiros não 
confiam nele
Descrição: Nada menos que 42% dos cidadãos em idade de votar acham que o governo
é péssimo, segundo o levantamento
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ipec-desaprovacao-a-bolsonaro-
chega-a-68-7-a-cada-10-brasileiros-nao-confiam-nele/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 01:04:25
Título: É necessário ter cuidado com as pesquisas de opinião – Por Rodrigo Perez
Descrição: Os apoiadores de Bolsonaro não são apenas apoiadores. Seu apoio não 
se fundamenta na razão prática da vida (inflação, desemprego, bem-estar social),
mas sim em adesão ideológica, quase religiosa
Url :https://revistaforum.com.br/rede/e-necessario-ter-cuidado-com-as-pesquisas-
de-opiniao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-22 21:33:24
Título: Com inflação em alta, Copom aumenta os juros, e crédito ao consumidor no
banco ficará mais caro
Descrição: Taxa Selic tem no nível mais alto desde julho de 2019, quando 
alcançou 6,5% ao ano. Esse foi o 5º reajuste consecutivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/22/com-inflacao-em-alta-copom-
aumenta-os-juros-e-credito-ao-consumidor-no-banco-ficara-mais-caro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-22 20:37:39
Título: \Cerne do nosso problema não é a desigualdade, mas a sociedade de 
classe\, diz ex-ministro
Descrição: Roberto Amaral e Regina Camargos abordaram como superar a 
desigualdade no Brasil em ciclo de debate sobre justiça fiscal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/22/cerne-do-nosso-problema-nao-e-a-
desigualdade-mas-a-sociedade-de-classe-diz-ex-ministro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-22 19:20:33
Título: Relatório da CPI sai até 10/10 e pode chegar ao Tribunal Penal 
Internacional
Descrição: O documento deve pedir o indiciamento de Bolsonaro por crimes comuns 
e será encaminhado à PGR
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/22/relatorio-da-cpi-sai-ate-10-10-
e-pode-chegar-ao-tribunal-penal-internacional

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-22 18:32:43
Título: Bolsonaro está assintomático e fará teste de Covid-19 no fim de semana, 
diz governo
Descrição: 'Toda a comitiva permanecerá em isolamento', segundo o secretário 
especial de Comunicação da Presidência, André Costa
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-esta-assintomatico-
e-fara-teste-de-covid-19-no-fim-de-semana-diz-governo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-22 18:22:02
Título: Bolsonaro perdeu da vacina: 80% dos brasileiros apoiam a imunização
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro sofreu mais uma goleada: 80% dos 
brasileiros apoiam a vacinação contra a Covid-19 no país, segundo uma pesquisa 
coordenada pela Fundação  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/bolsonaro-perdeu-da-vacina-80-dos-
brasileiros-apoiam-a-imunizacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 20:33:51
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Título: Em português e inglês, Cimi desmente falas de Bolsonaro sobre indígenas 
na ONU
Descrição: Conselho Indigenista Missionário denuncia ataques do governo federal 
aos povos originários e fala em \realidade paralela\ de Bolsonaro, leia
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/em-portugues-e-ingles-cimi-desmente-
falas-de-bolsonaro-sobre-indigenas-na-onu/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-23 00:58:00
Título: ONU vê tortura em presídios como “problema estrutural do Brasil”
Descrição: Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que funciona como 
Observatório Parlamentar para monitorar as recomendações internacionais ao 
Brasil, promoveu audiência pública nesta quarta
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/809067-onu-ve-tortura-em-presidios-como-
problema-estrutural-do-brasil/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-22 13:00:00
Título: A escola é para todes
Descrição: 1.700 estudantes trans já adotam o nome social no ensino básico, mas 
preconceito e agressões, dentro e fora de sala de aula, dificultam quebra do 
ciclo de exclusão
Url :https://apublica.org/2021/09/a-escola-e-para-todes/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa Francisco nomeia o novo arcebispo Metropolitano de Cascavel
Descrição: O novo arcebispo de Cascavel, Dom Adelar Baruffi foi transferido da 
Sé Episcopal de Cruz Alta.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-09/nomeado-o-novo-arcebispo-
metropolitano-de-cascavel.html

Fonte: Congresso em Foco
Título: Câmara aprova isenção de IR para aposentados com sequelas de covid-19
Descrição: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (22) o PL 1100/21, 
de autoria do deputado Wolney Queiroz (PDT-PE), que concede isenção do Imposto 
de Renda para os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por 
pessoa com sequelas da covid-19. De acordo com o substitutivo preliminar do 
relator, deputado André de Paula (PSD-PE), a isenção [ ]The post Câmara aprova 
isenção de IR para aposentados com sequelas de covid-19 appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/ao-vivo-camara-aprova-
isencao-de-ir-para-aposentados-com-sequelas-de-covid-19/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-22 19:17:16
Título: Reforma administrativa ganha 5ª versão após divergências, incluindo 
redução de férias de juízes
Descrição: Relator excluiu cooperação entre órgãos públicos e empresas privadas,
PEC pode ser votada nesta quarta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/22/reforma-administrativa-ganha-5-
versao-apos-divergencias-incluindo-reducao-de-ferias-de-juizes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-22 18:32:18
Título: \É preciso socorrer quem produz a comida que chega à mesa da população\,
diz deputada
Descrição: Organizações do campo reivindicaram ao secretário da Agricultura 
medidas estruturantes e de socorro emergencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/22/e-preciso-socorrer-quem-produz-
a-comida-que-chega-a-mesa-da-populacao-diz-deputada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-22 10:50:02
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Título: Ataque ao Consulado da China no Rio: polícia constata uso de explosivo 
artesanal
Descrição: Atentado foi repudiado pelas embaixadas da China e dos EUA que cobram
seriedade das autoridades brasileiras no caso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/22/ataque-ao-consulado-da-china-no-
rio-policia-constata-uso-de-explosivo-artesanal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-22 10:09:39
Título: Paulo Freire inspira projeto pedagógico de plantio de árvores em escola 
de assentamento no RS
Descrição: Programa da escola Chico Mendes, de Hulha Negra (RS), desperta a 
importância e o cuidado maior com o meio ambiente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/22/paulo-freire-inspira-projeto-
pedagogico-de-plantio-de-arvores-em-escola-de-assentamento-no-rs

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-22 08:54:55
Título: Bolsonaro pode ser preso caso descumpra isolamento recomendado pela 
Anvisa na volta dos EUA
Descrição: Presidente terá que ficar 14 dias recluso depois de ter contato com 
Marcelo Queiroga, que contraiu covid em viagem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/22/bolsonaro-pode-ser-preso-caso-
descumpra-isolamento-recomendado-pelo-anvisa-na-volta-dos-eua
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-22 21:57:43
Título: Ministério da Saúde volta a recomendar vacinação de adolescentes contra 
a Covid-19
Descrição: 'Os benefícios da vacinação são maiores do que os eventuais riscos 
dos eventos adversos da sua aplicação', informou a pasta nesta quarta
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/ministerio-da-saude-volta-a-
recomendar-vacinacao-de-adolescentes-contra-a-covid-19/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-22 20:21:39
Título: Presidente da Funai vira réu por descumprir acordo para demarcação de 
terra indígena
Descrição: Marcelo Xavier é delegado da PF em SP e próximo de deputados da 
bancada ruralista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/presidente-da-funai-vira-reu-
por-descumprir-acordo-para-demarcacao-de-terra-indigena/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-22 19:52:37
Título: Copom eleva Selic em um ponto percentual, a 6,25% ao ano
Descrição: Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, 
o Banco Central apertou ainda mais os cintos na política monetária
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/copom-eleva-selic-em-um-ponto-
percentual-a-625-ao-ano/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-22 18:09:25
Título: Senado não deve votar Código Eleitoral a tempo de valer em 2022, diz 
Pacheco
Descrição: Na próxima segunda-feira 27, o Congresso deve analisar o veto de Jair
Bolsonaro às federações partidárias
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/senado-nao-deve-votar-codigo-
eleitoral-a-tempo-de-valer-em-2022-diz-pacheco/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-22 16:01:50
Título: Auxílio Brasil não é prioridade em discursos bolsonaristas no Congresso,
diz estudo
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Descrição: Tema do principal projeto eleitoral de Bolsonaro para 2022 é mais 
citado por petistas do que por aliados do governo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/auxilio-brasil-nao-e-prioridade-
em-discursos-bolsonaristas-no-congresso-diz-estudo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-22 15:44:54
Título: À Fox News, Eduardo Bolsonaro diz que prefeito de NY é ‘marxista’ e que 
EUA podem virar Venezuela
Descrição: 'Essa é uma forte mensagem com a qual você precisa se importar', 
afirmou o brasileiro em um 'conselho' aos norte-americanos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/a-fox-news-eduardo-bolsonaro-
diz-que-prefeito-de-ny-e-marxista-e-que-eua-podem-virar-venezuela/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-22 11:50:56
Título: Lula agora está “on” no Linkedin, plataforma dedicada ao mundo do 
trabalho
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou na manhã desta 
quarta-feira (22/09) que agora ele está inscrito no Linkedin, uma plataforma na 
internet dedicada  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/lula-agora-esta-on-no-linkedin-
plataforma-dedicado-ao-mundo-do-trabalho/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-22 10:56:12
Título: Após insultar manifestantes com uma dedada, Queiroga recebe diagnóstico 
de Covid em Nova York
Descrição: Aqui se faz, aqui se paga. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
recebeu diagnóstico de Covid-19 nesta terça-feira (21/09) durante viagem a Nova 
York para  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog 
do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/apos-insultar-manifestantes-com-
uma-dedada-queiroga-recebe-diagnostico-de-covid-em-nova-york/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 00:07:21
Título: Caixa usa “Participação nos Lucros” para descontar valores da conta 
corrente de bancários
Descrição: Medida surpreende empregados. Fenae e Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) repudiam desconto e apontam 
descumprimento de legislações por parte da estatal
Url :https://revistaforum.com.br/debates/caixa-participacao-lucros-descontar-
valores-conta-corrente-bancarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 22:35:59
Título: Marco temporal, garimpo e Covid ameaçam indígenas no Brasil
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil recebe Célia Xakriabá, 
Danicley de Aguiar e Márcio Meira, com mediação da diretora da Fundação Perseu 
Abramo, Jessica Italoma, para discutir marco temporal e ameaças como o garimpo e
a Covid-19 para as populações indígenas. Célia Xakriabá, do povo Xakriabá, da 
Articulação Nacional das Mulheres Indígena. Atua em múltiplas frentes, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/marco-temporal-garimpo-e-covid-ameacam-
indigenas-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 21:23:21
Título: Prontuário da Prevent Senior mostra que mãe de Luciano Hang recebeu “Kit
Covid”
Descrição: Empresário bolsonarista havia negado que Regina Hang recebera o tal 
“tratamento precoce”, que não tem eficácia contra a doença. Mais cedo, dossiê 
feito por 15 médicos mostrou que atestado de óbito dela foi fraudado
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/prevent-senior-mae-luciano-hang-kit-
covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 20:27:26
Título: Facebook investirá em veículos comerciais no Brasil, excluindo mídia 
progressista – Por Belmiro Moreira
Descrição: Contra o monopólio do Facebook, CUT lança mutirão de brigadas 
digitais em todo país para promover luta por direitos nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/debates/facebook-investira-veiculos-comerciais-
brasil-excluindo-midia-progressista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 19:12:07
Título: Queima filme: Boris Johnson “esconde” encontro com Bolsonaro de suas 
redes sociais
Descrição: Primeiro-ministro do Reino Unido divulgou fotos com Biden, Kamala 
Harris e com o premiê dos Países Baixos, mas preferiu não divulgar reunião com o
presidente \não vacinado\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/queima-filme-boris-johnson-
esconde-encontro-com-bolsonaro-de-suas-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 18:46:44
Título: “Desespero”, diz Maria do Rosário sobre ataque machista contra Simone 
Tebet
Descrição: Deputada federal, que processou Jair Bolsonaro por danos morais e 
ganhou, se solidariza com a senadora chamada de “descontrolada” na CPI da Covid
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/desespero-diz-maria-do-rosario-sobre-
ataque-machista-contra-simone-tebet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 17:09:27
Título: Mourão diz que ataque machista a Simone Tebet foi “perfeitamente normal”
Descrição: \Tem que ter muito sangue frio para aguentar o deboche que muitas 
vezes é colocado ali\, disse Mourão sobre a CPI da Covid
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-diz-que-ataque-de-wagner-
rosario-a-simone-tebet-foi-aloprada-perfeitamente-normal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 15:41:49
Título: Declaração de óbito da mãe de Luciano Hang foi fraudada na Prevent 
Senior
Descrição: Dossiê elaborado por 15 médicos e entregue à CPI afirma que o caso da
mãe do empresário é só mais entre vários “que não foram devidamente noticiados”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/obito-mae-luciano-hang-prevent-senior-
havan/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 14:57:27
Título: Sob pressão, chinesa Evergrande anuncia acordo para evitar calote
Descrição: Diante do temor de dos efeitos de um suposto calote, o banco central 
da China injetou US$ 18,5 bilhões no sistema financeiro do país
Url :https://revistaforum.com.br/global/sob-pressao-chinesa-evergrande-anuncia-
acordo-para-evitar-calote/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 14:29:43
Título: Afiliada da Globo é invadida por bandidos com máscaras de palhaço
Descrição: Sede da NSC em Santa Catarina foi invadida por assaltantes mascarados
durante a madrugada
Url :https://revistaforum.com.br/midia/afiliada-da-globo-e-invadida-por-
bandidos-com-mascaras-de-palhaco/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 14:29:15
Título: Sinpro-DF tem vitória no STF e Ibaneis deve pagar reajuste a professores
Descrição: “O GDF, mais uma vez, tenta fugir do dever legal de reajustar o 
salário dos educadores do DF”, afirmou o advogado do sindicato
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-sindical/sinpro-df-tem-vitoria-
no-stf-e-ibaneis-deve-pagar-reajuste-a-professores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 14:05:35
Título: Simone Tebet: Quando uma mulher eleva a sua voz, ela não é histérica, 
está defendendo seus direitos
Descrição: A senadora foi alvo de ataque machista durante o depoimento do 
ministro da CGU Wagner Rosário, que a chamou de “descontrolada”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/simone-tebet-mulheres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 12:23:06
Título: Paula Lavigne nega participação em ações contra Bolsonaro em Nova York
Descrição: Carlos Bolsonaro criou fake news relacionando convite para a 
produtora fazer cerimônia final da CPI da Covid com as ações e pediu 
investigações
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/paula-lavigne-nega-participacao-em-
acoes-contra-bolsonaro-em-nova-york/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 11:42:58
Título: Ministros radicais e moderados não gostaram do discurso de Bolsonaro
Descrição: O analista de redes Pedro Barciela, no entanto, considera que o 
presidente conseguiu com sua fala sair da defensiva e manter a base coesa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministros-radicais-e-moderados-nao-
gostaram-do-discurso-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 11:37:44
Título: Rachadinha: Depoimentos de funcionários de Carlos Bolsonaro foram 
combinados, diz MP
Descrição: O filho do presidente é investigado no chamado “esquema de 
rachadinhas” na Câmara Municipal do Rio, recentemente, os seus sigilos ficais 
foram derrubados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/rachadinha-carlos-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-22 10:06:01
Título: Morre a atriz e comediante Marina Miranda, a Dona Charanga da Escolinha 
do Professor Raimundo
Descrição: Em 2010, ela foi uma das premiadas no Troféu Raça Negra pela 
contribuição à cultura e à luta pelos direitos das pessoas pretas no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-a-atriz-e-comediante-marina-
miranda-a-dona-charanga-da-escolinha-do-professor-raimundo/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-23 05:00:22
Título: Melhor entre os 40 das séries A e B desde a chegada de Enderson, 
Botafogo enfrenta o CSA em busca da vice-liderança
Descrição: Embalado. Não há palavra melhor para definir o atual momento do 
Botafogo. A equipe de Enderson Moreira volta a campo hoje para enfrentar o CSA, 
às 19h, em Maceió, com um número animador: desde a chegada do treinador, em 24 
de julho, o alvinegro tem o melhor aproveitamento entre os 40 times das séries A
e B do Brasileiro.O alvinegro fez 12 jogos no período. Venceu dez, empatou um e 
perdeu um. São 86% de aproveitamento. Além disso, a equipe não perde há sete 
jogos e vem de cinco vitórias consecutivas 
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Url :https://oglobo.globo.com/esportes/futebol/melhor-entre-os-40-das-series-e-
desde-chegada-de-enderson-botafogo-enfrenta-csa-em-busca-da-vice-lideranca-
25208707
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-23 08:24:56
Título: Vacinação de adolescentes contra covid: por que governo Bolsonaro voltou
a recomendar imunização de menores de idade
Descrição: Secretário-executivo do Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-
feira (22/09) que pasta retomou orientação de imunizar jovens de 12 a 17 anos 
depois que relação de morte de adolescente com a vacina foi descartada.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58661917?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-22 18:42:21
Título: A ex-doméstica brasileira que acaba de assumir cargo sênior no governo 
dos EUA
Descrição: Natalicia Tracy, que passou por jornadas abusivas enquanto fazia 
trabalho doméstico nos EUA, virou líder trabalhista e agora vai trabalhar na 
administração pública federal.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58658334?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-22 18:28:19
Título: Por que é possível pegar covid mesmo vacinado, como o ministro Queiroga
Descrição: Ministro da Saúde recebeu diagnóstico positivo para covid durante 
viagem de presidente Jair Bolsonaro e comitiva a EUA para Assembleia Geral da 
ONU, ele havia sido vacinado com duas doses.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58638630?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-22 22:44:08
Título: Anistia Internacional acusa seis farmacêuticas de “alimentar uma crise 
de direitos humanos sem precedentes”
Descrição: Organização pede que sejam entregues 2 bilhões de doses da vacina 
contra a covid-19 aos países de média e baixa renda antes do fim do ano. 
Denúncia vem diante da cúpula global sobre a pandemia organizada pelo presidente
dos EUA, Joe Biden
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-22/anistia-internacional-
acusa-seis-farmaceuticas-de-alimentar-uma-crise-de-direitos-humanos-sem-
precedentes.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-23 00:00:00
Título: Leo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro, é investigado pela PGR por 
atos de 7 de setembro
Descrição: Primo dos filhos de Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, que 
tem o apelido de Leo Índio, é um dos investigados no inquérito aberto pela 
Procuradoria-Geral da República para apurar a organização e financiamento das 
manifestações de 7 de setembro e os ataques ao Supremo Tribunal Federal.Leia 
mais (09/23/2021 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/09/leo-indio-primo-dos-filhos-de-bolsonaro-e-
investigado-pela-pgr-por-atos-de-7-de-setembro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-22 00:00:00
Título: Muniz Sodré assume Cátedra Otavio Frias Filho na USP
Descrição: O professor Muniz Sodré tomou posse nesta quarta (22) como primeiro 
titular da Cátedra Otavio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e 
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Diversidade, criada no início do ano pelo Instituto de Estudos Avançados (IEA) 
da Universidade de São Paulo em parceria com a Folha.Leia mais (09/22/2021 - 
21h26)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/muniz-sodre-assume-catedra-otavio-frias-filho-na-usp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-22 00:00:00
Título: Justiça mantém condenação de Eduardo Bolsonaro por ofender repórter da 
Folha
Descrição: A Justiça negou recurso do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-
SP) e manteve a decisão que determina que o parlamentar pague indenização à 
jornalista da Folha Patrícia Campos Mello. O valor por danos morais foi elevado 
para R$ 35 mil.Leia mais (09/22/2021 - 20h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/justica-mantem-condenacao-de-eduardo-bolsonaro-por-ofender-
reporter-da-folha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-22 00:00:00
Título: Bolsonaro mostra que método Prevent Senior ainda tem apoio político
Descrição: Jair Bolsonaro facilitou o trabalho da CPI da Covid. No momento em 
que os senadores levantam suspeitas de uma operação que empurrou cloroquina para
milhares de pacientes, falsificou a eficácia de medicamentos e ocultou mortes 
pela doença, o presidente mostrou que aquela era uma política oficial do 
governo.Leia mais (09/22/2021 - 15h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/09/bolsonaro-mostra-que-metodo-prevent-
senior-ainda-tem-apoio-politico.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-22 00:00:00
Título: Datafolha: Aumenta parcela dos que preveem mais corrupção, agora em 61%
Descrição: Mais brasileiros acreditam que a corrup&ccedil,&atilde,o no país vai 
aumentar daqui para frente, segundo pesquisa do Datafolha.Leia mais (09/22/2021 
- 15h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/datafolha-aumenta-parcela-dos-que-preveem-mais-corrupcao-
agora-em-61.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-22 23:50:00
Título: Secretarias da Mulher e de Relações Internacionais lançam obra com 
reprodução de manifesto feminista
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