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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-23
Título: Centrais convocam para ato em 2 de outubro contra presidente ‘criminoso’
e ‘mitômano’
Descrição: O país terá novos atos contra Jair Bolsonaro no próximo 2 de outubro.
“Das ruas não nos retiraremos até libertar o Brasil deste presidente criminoso”,
afirmam as centrais sindicais em convocação conjunta divulgada nesta quinta-
feira (22). As manifestações, em todos os estados e no exterior, são um protesto
“contra o caos” representado pela presença um “mitômano” (que tem compulsão em 
mentir) no poder. Apoiam a organização das manifestações as frentes Brasil 
Popular e Povo sem Medo, movimento estudantil, além de diversos partidos de 
oposição.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/centrais-2-outubro-
presidente-criminoso-mitomano/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 19:10:49
Título: Ato contra Bolsonaro em SP pode reunir Lula e Ciro Gomes
Descrição: Líder da campanha Fora Bolsonaro informou à Fórum que há expectativas
sobre participação do petista na manifestação em 2 de outubro, que já tem 
presença confirmada do pedetista, Boulos e Haddad comparecerão
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/ato-contra-bolsonaro-em-sp-pode-
reunir-lula-e-ciro-gomes/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-23 18:38:13
Título: Ministério da Saúde citou Prevent Senior em recomendação de 'kit covid'
Descrição: Notas informativas da mostram que doses e frequências de 
hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes de covid-19 recomendadas pelo 
governo eram as mesmas usadas no protocolo da empresa.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58670735?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Viomundo
Data: 2021-09-23
Título: Padilha, sobre Prevent: “Um dos maiores escândalos médicos do mundo”
Descrição: As denúncias graves envolvendo a Prevent Senior só aumentam e 
precisam ser apuradas pela CPI, ANS e CFM.
A possibilidade de alteração do prontuário de um paciente — com objetivo de 
esconder a verdadeira causa da morte — já parece ser um dos maiores escândalos 
médicos do mundo. Em abril de 2020 solicitamos suspensão desse estudo [o estudo 
observacional admitido pela Prevent com drogas ineficazes contra a covid] e 
apuração de irregularidades éticas. Respostas que não obtivemos até hoje.
Tudo indica que a CPI traz à tona que vidas podem ter sido usadas para dar 
credibilidade à maquina de fake news e aumentar a mamata da cloroquina.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/padilha-sobre-prevent-um-dos-maiores-
escandalos-medicos-do-mundo.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 13:42:59
Título: Áudio: Diretor da Prevent Senior ameaça médico que denunciou operadora
Descrição: \Você pode voltar atrás, falar assim, 'olha, eu tava passando por um 
mau momento e não quero que vá ao ar. E se for ao ar, minha advogada vai entrar 
contra você por causa da matéria’”, afirma Pedro Benedito Batista Júnior
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/audio-diretor-da-prevent-senior-ameaca-
medico-que-denunciou-operadora/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-23 21:13:36
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Título: ‘Não seja um Jair Bolsonaro. Vacine-se’, diz prefeito de Nova York
Descrição: Bill de Blasio voltou a criticar o ex-capitão por seu negacionismo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/nao-seja-um-jair-bolsonaro-
vacine-se-diz-prefeito-de-nova-york/

Fonte: Montedo
Data: 2021-09-23
Título: Forças Armadas devem ser apolíticas e profissionais, diz chefe do 
Comando Sul dos EUA
Descrição: Em meio ao flerte de militares com o discurso de afronta às 
instituições do presidente Jair Bolsonaro, o almirante Craig Faller, chefe do 
Comando Sul dos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira que as Forças Armadas
devem se pautar pelo “profissionalismo” e manter um papel “apolítico” nas 
democracias. Após 38 anos de carreira e três à frente do Comando Sul, que 
responde por toda a América Latina e Caribe, Faller se aposenta do serviço 
militar americano em 29 de outubro e escolheu o Brasil como destino de sua 
última viagem profissional na ativa.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/09/23/forcas-armadas-devem-ser-apoliticas-
e-profissionais-diz-chefe-do-comando-sul-dos-eua/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 17:08:33
Título: Exclusivo: militar do Planalto distorceu dados em estudo para embasar 
negacionismo de Bolsonaro
Descrição: Acadêmicos veem falhas graves em conclusão de artigo de militar da 
Presidência, que nega relação com o texto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/exclusivo-militar-do-planalto-
distorceu-dados-em-estudo-para-embasar-negacionismo-de-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 11:53:17
Título: VÍDEO: Bolsonaro nega número de mortes por Covid e diz que contaminação 
imuniza mais que vacina
Descrição: \Muitas pessoas humildes, quando iam ao médico e precisavam ser 
internadas, eram enviadas à UTI, porque o hospital ganharia mais dinheiro. Então
houve uma supernotificação\, diz Bolsonaro, acusando hospitais de lucrarem com 
internações por Covid
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/video-bolsonaro-nega-numero-
de-mortes-por-covid-e-diz-que-contaminacao-imuniza-mais-que-vacina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 16:40:23
Título: Juiz aponta citação de Carlos Bolsonaro como “chefe da organização 
criminosa”
Descrição: Filho de Bolsonaro é investigado pela prática de “rachadinha” e pela 
nomeação de funcionários fantasmas em seu gabinete
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiz-aponta-citacao-de-carlos-
bolsonaro-como-chefe-da-organizacao-criminosa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 21:01:11
Título: CPI vai investigar viagem de Flávio Bolsonaro aos EUA para liberar jogos
de azar
Descrição: Documento revela viagem do filho do presidente ligado ao lobby para 
regularizar os jogos de azar no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-flavio-bolsonaro-eua-jogos-azar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 13:48:09
Título: Ex de Bolsonaro vendeu terrenos a empresário que admitiu lavar dinheiro 
com imóveis
Descrição: Após separação de Bolsonaro, Ana Cristina Valle vendeu conjunto de 
terrenos adquirido pelo casal a R$ 160 mil por R$ 1,9 milhão, um lucro de 
1.100%. Comprador admitiu à Lava Jato que usava imóveis para lavar dinheiro
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ex-de-bolsonaro-vendeu-
terrenos-a-empresario-que-admitiu-lavar-dinheiro-com-imoveis/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-23 17:56:28
Título: MPF volta a pedir bloqueio de R$ 20 milhões de Ricardo Barros por 
improbidade
Descrição: O MPF atribui as irregularidades a 'motivos não republicanos' e diz 
que os contratos assinados por Barros 'perpassam a imoralidade'
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/mpf-volta-a-pedir-bloqueio-
de-r-20-milhoes-de-ricardo-barros-por-improbidade/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-23 18:00:54
Título: A pedido de empresários, Ministério da Economia solicita que Meio 
Ambiente afrouxe regras, diz TV
Descrição: Segundo ofício, a pasta argumenta ser necessário 'eliminar 
dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/a-pedido-de-empresarios-
ministerio-da-economia-solicita-que-meio-ambiente-afrouxe-regras/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 11:40:00
Título: CPI aprova quebra de sigilos de Danilo Trento após empresário permanecer
em silêncio
Descrição: Senadores também aprovaram a convocação do empresário bolsonarista 
Luciano Hang para a próxima quarta (29)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/cpi-aprova-quebra-de-sigilos-de-
danilo-trento-apos-empresario-permanecer-em-silencio

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 21:40:12
Título: MPF pede bloqueio dos bens de Ricardo Barros por medicamentos não 
entregues
Descrição: Compra de drogas para tratamento de doenças raras foi realizada em 
2018, quando o líder do governo Bolsonaro era ministro da Saúde de Michel Temer.
Os R$ 20 milhões foram para a conta da Global, mas os remédios nunca chegaram
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mpf-bloqueio-bens-ricardo-barros-
medicamentos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 18:00:23
Título: Diretor da Precisa comprou Rolex de R$ 78 mil em nome da empresa, redes 
mostram relógio de Marcos Rogério
Descrição: Danilo Trento está sendo ouvido nesta quinta pela CPI e confirmou a 
compra do objeto de luxo, mas afirmou que era um presente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/rolex-cpi-marcos-rogerio/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 18:30:32
Título: Após intensa disputa, reforma administrativa passa no segundo teste e é 
aprovada em comissão
Descrição: Placar terminou em 28 X 18, deputados ainda avaliam destaques e, na 
sequência, texto irá a plenário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/apos-intensa-disputa-reforma-
administrativa-passa-no-segundo-teste-e-e-aprovada-em-comissao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 02:03:29
Título: Bolsonaro joga ônus da crise para a população: “Se puder, tome banho 
frio”
Descrição: Presidente quer ainda mais sacrifícios da população mais pobre, que 
já perdeu gás, carne e combustível, e se isenta da responsabilidade pela crise 
que assola o país
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-joga-onus-da-crise-para-a-
populacao-se-puder-tome-banho-frio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 20:18:31
Título: SP terá ato contra aumento da conta de luz: “Famílias deixam de comer 
para não ficar no escuro”
Descrição: Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) denuncia tarifa abusiva 
de energia imposta pelo governo federal em meio à crise social e econômica
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/sp-tera-ato-contra-aumento-da-conta-
de-luz-familias-deixam-de-comer-para-nao-ficar-no-escuro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 15:31:35
Título: Após nova alta da Selic, Brasil tem o segundo maior juro do mundo
Descrição: O país passou a Rússia e ficou atrás apenas da Turquia, o ranking é 
composto por 168 países
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/selic-brasil-juro/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-09-23
Título: Com quase 600 mil mortos no Brasil, Bolsonaro questiona: “Por que 
vacinar a garotada?”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) resolveu, nesta quinta 
(23), questionar a vacinação de adolescentes. Durante live semanal, o mandatário
e ainda afirmou que Michelle Bolsonaro resolveu tomar o imunizante.
Ontem (22), o ministério da Saúde voltou atrás na decisão de suspender a 
imunização adolescentes sem comorbidades. A pasta recuou após críticas. Brigado 
com a Anvisa, Bolsonaro ainda disse que precisa de um comandante para resolver 
esse assunto.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/bolsonaro-questiona-
vacinar-garotada/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 18:16:40
Título: Agricultores aprendem como aplicar sistemas agroflorestais em 
assentamentos de Pernambuco
Descrição: Cerca de 30 camponeses fizeram curso de práticas agroflorestais que 
considera aspectos ecológicos no cuidado com a terra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/agricultores-aprendem-como-
aplicar-sistemas-agroflorestais-em-assentamentos-de-pernambuco

Fonte: MST
Data: 2021-09-23
Título: Projeto de Lei Antiterrorismo pode reduzir liberdades democráticas
Descrição: Segundo Patrick, um dos objetivos do PL é criminalizar os movimentos 
sociais e relacioná-los às práticas terroristas, o que contraria a Constituição 
de 1988
Url : https://mst.org.br/2021/09/23/projeto-de-lei-antiterrorismo-pode-reduzir-
liberdades-democraticas/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-23 17:00:00
Título: Proposta de Bolsonaro “cria ambiente para faroeste digital”, diz 
presidente da SaferNet
Descrição: Em entrevista, Thiago Tavares diz que Projeto de Lei enviado pelo 
presidente mira eleições de 2022 e pode ser usado para anular inquéritos no STF
Url :https://apublica.org/2021/09/proposta-de-bolsonaro-cria-ambiente-para-
faroeste-digital-diz-presidente-da-safernet/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 13:49:34
Título: Para a maioria das paulistas, violência contra a mulher é a principal 
preocupação cotidiana
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Descrição: Estudo da Apamagis indica que na percepção de 66% das mulheres em SP,
a casa é o lugar mais perigoso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/para-a-maioria-das-paulistas-
violencia-contra-a-mulher-e-a-principal-preocupacao-cotidiana

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro recebe negacionistas alemães em Brasília
Descrição: Presidente concedeu entrevista para dois propagadores de teorias 
conspiratórias ligados ao Querdenken, movimento negacionista e antivacinas que 
está na mira do serviço de inteligência alemão por laços com nazistas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-recebe-negacionistas-alemães-em-
brasília/a-59286630?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Poder360
Título: Diretor de soluções em meios de pagamentos do Banco do Brasil renuncia
Descrição: Edson Rogério da Costa deixa o cargo em 1º de outubro e será 
substituído por Rodrigo Felippe Afonso
Url :https://www.poder360.com.br/economia/diretor-de-solucoes-em-meios-de-
pagamentos-do-banco-do-brasil-renuncia/

Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro cria Escola Superior de Defesa em Brasília, com foco em civis
Descrição: Instituição trabalhará \temas de interesse de defesa\ com foco em 
servidores civis dos 3 Poderes
Url :https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-cria-escola-superior-de-
defesa-em-brasilia-com-foco-em-civis/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 17:37:09
Título: Análise | Sob crise hídrica, Vale quer aprovar projeto que destrói 
manancial na Grande BH
Descrição: Os impactos ambientais na Estação Ecológica de Fechos são gravíssimos
e de grandes consequências irreversíveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/analise-sob-crise-hidrica-vale-
quer-aprovar-projeto-que-destroi-manancial-na-grande-bh
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 15:28:43
Título: Entregadores exaustos, restaurantes “amarrados”: cresce insatisfação 
contra apps de delivery
Descrição: Apesar das reclamações dos dois lados do balcão, ficar de fora das 
plataformas digitais não é uma opção fácil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/entregadores-exaustos-
restaurantes-amarrados-cresce-insatisfacao-contra-apps-de-delivery
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 14:15:14
Título: Artigo | Saiba quais são os graves riscos para o e-commerce com a 
privatização dos Correios
Descrição: Os pequenos operadores de comércio eletrônico podem se ver 
completamente inviabilizados de um dia para o outro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/artigo-saiba-quais-sao-os-
graves-riscos-para-o-e-commerce-com-a-privatizacao-dos-correios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 13:57:08
Título: Queimadas e tempo seco castigam o DF, previsão é de chuva nos próximos 
dias
Descrição: Segundo o Ibram, até o dia 15 de setembro foram registrados 110 focos
de incêndio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/queimadas-e-tempo-seco-castigam-
o-df-previsao-e-de-chuva-nos-proximos-dias
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 13:56:22
Título: Curso de capacitação em agroecologia oferece 200 vagas, saiba como se 
inscrever
Descrição: As aulas se iniciam em 11 de outubro e vão até 26 de novembro,  
programa do curso é distribuído em cinco módulos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/curso-de-capacitacao-em-
agroecologia-oferece-200-vagas-saiba-como-se-inscrever
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 12:53:35
Título: Indígenas do Paraná conquistam autorização para ocupar a Floresta em 
Piraquara 
Descrição: \Nos propomos a revitalização dos rios e ao reflorestamento do local 
com plantas nativas\, diz Eloy Jacintho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/indigenas-do-parana-conquistam-
autorizacao-para-ocupar-a-floresta-em-piraquara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 09:46:07
Título: \Pacote de maldades\ de governador do Rio de Janeiro já recebeu mais de 
400 emendas na Alerj
Descrição: Propostas incluem teto de gastos e fazem parte das contrapartidas 
para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/pacote-de-maldades-de-
governador-do-rio-de-janeiro-ja-recebeu-mais-de-400-emendas-na-alerj
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-23 19:39:18
Título: Após mais de um ano, Fux retoma audiências públicas sobre ‘juiz de 
garantias’
Descrição: A figura do novo magistrado foi uma das grandes derrotas do ex-
ministro Sérgio Moro à frente da pasta da Justiça e Segurança Pública
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/apos-mais-de-um-ano-fux-retoma-
audiencias-publicas-sobre-juiz-de-garantias/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-23 19:34:29
Título: Delegado youtuber assume que encenou invasão de cativeiro em São Paulo
Descrição: Da Cunha, afastado da polícia, vendeu como 'em tempo real' a 
interrupção de um sequestro em uma favela da cidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/delegado-youtuber-assume-que-
encenou-invasao-de-cativeiro-em-sao-paulo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-23 17:16:07
Título: Justiça do Rio determina que a Capes suspenda avaliação dos cursos de 
pós-graduação
Descrição: Em liminar, juíza aponta 'ilícitos' no processo. Associação das 
Instituições Federais de Ensino Superior rebate e pede retomada urgente
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/justica-do-rio-determina-que-a-
capes-suspenda-avaliacao-dos-cursos-de-pos-graduacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-23 16:38:42
Título: Senado vai acompanhar a implantação do 5G no Brasil
Descrição: O plano de trabalhos terá quatro audiências públicas com 
representantes do governo, empresários e especialistas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senado-vai-acompanhar-a-
implantacao-do-5g-no-brasil/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-23 16:05:00
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Título: Senadores suspeitam de que diretor da Precisa viajou a Las Vegas com 
Flávio Bolsonaro e ministro
Descrição: Silêncio irritou a comissão. 'Caso raro de delação de possível 
envolvimento com crime com assessoria jurídica', disse Alessandro Vieira
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senadores-suspeitam-que-diretor-
da-precisa-viajou-a-las-vegas-com-flavio-bolsonaro-e-ministro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-23 21:58:07
Título: Gleisi Hoffmann: “maior inimigo do povo brasileiro hoje é Jair 
Bolsonaro”
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), não 
tem dúvida alguma de que o maior inimigo do povo brasileiro na atual conjuntura 
é  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/gleisi-hoffmann-maior-inimigo-do-
povo-brasileiro-hoje-e-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-23 17:07:13
Título: TSE vai investigar internacionalização de crimes eleitorais de Jair 
Bolsonaro, agora cassa?
Descrição: Fazendo um infame trocadilho com o célebre ditado espanhol “yo no 
creo en brujas, pero que las hay, las hay”, não creio nas fakes news  Bem-vindo 
à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/tse-vai-investigar-
internacionalizacao-de-crimes-eleitorais-de-jair-bolsonaro-agora-cassa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-23 14:05:28
Título: Ciro Gomes patina e Globo insiste em Sergio Moro como candidato da 
terceira via
Descrição: A Globo exibiu na noite de quarta (22/09) uma pesquisa em que Ciro 
Gomes (PDT) patina nas intenções de voto na disputa pela Presidência da  Bem-
vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/ciro-gomes-patina-e-globo-insiste-
em-sergio-moro-como-candidato-da-terceira-via/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 02:19:36
Título: Luta Nacional das Pessoas com Deficiências: por um Brasil mais inclusivo
– Por Alexandre Padilha
Descrição: O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é celebrado em 21 
de setembro, Câmara teve audiência para tratar do Índice Nacional de Inclusão
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/alexandrepadilha/luta-nacional-das-
pessoas-com-deficiencias-por-um-brasil-mais-inclusivo-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 00:41:45
Título: Dono de TV retransmissora da Globo é condenado por lavar dinheiro para 
José Serra
Descrição: Empresa controlada pela família Coutinho Nogueira, de Campinas, 
repassou R$ 6 milhões para a campanha à Presidência de 2010 do atual senador 
licenciado. Uma multa pecuniária de R$ 5 milhões foi aplicada por caixa dois
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dono-tv-retransmissora-globo-
condenado-lavar-dinheiro-serra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 00:08:16
Título: De Zizek a Padura, Salão do Livro Político reunirá dezenas de 
intelectuais em evento online
Descrição: Editoras darão descontos de até 50% em livros na 6ª edição do evento,
que este ano será online e contará com mesas de debate e até curso gratuito 
sobre o fascismo, saiba mais
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Url :https://revistaforum.com.br/cultura/de-zizek-a-padura-salao-do-livro-
politico-reunira-dezenas-de-intelectuais-em-evento-online/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 22:52:52
Título: Em menos de 2 meses, quase 90 baleias foram mortas no litoral brasileiro
Descrição: Levantamento é do Partido Verde, que entrou com requerimento de 
informações para saber o que o Ministério do Meio Ambiente vem fazendo com 
relação ao problema
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/em-menos-de-2-meses-quase-90-
baleias-foram-mortas-no-litoral-brasileiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 21:26:56
Título: Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, promete erradicar o analfabetismo
na cidade até 2024
Descrição: Neste centenário de Paulo Freire a prefeitura de Belém lança uma 
política pública que encheria de contentamento o coração do patrono da educação 
brasileira: tornar Belém um território livre do analfabetismo até 2024.Em 2024 
encerra-se o Plano Nacional de Educação (2014-2024) construído ainda no governo 
Dilma Rousseff e cuja primeira diretriz é a erradicação do [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/edmilson-rodrigues-prefeito-de-belem-
promete-erradicar-o-analfabetismo-na-cidade-ate-2024/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 17:11:00
Título: Posse de utensílios para o cultivo de maconha destinada a consumo 
próprio não é crime, decide STJ
Descrição: Os ministros da corte entenderam que a posse de equipamentos típicos 
de plantio não pode ser enquadrada como tráfico
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/maconha-stj-crime/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 16:10:39
Título: José Dirceu: A quem interessa privatizar os Correios?
Descrição: O ex-ministro da Casa Civil do governo Lula aponta que a empresa 
recuperou equilíbrio econômico, é bem avaliada pelos clientes e cumpre função 
social
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dirceu-correios-privatizacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 16:01:38
Título: Marina Silva e Rede decidem apoiar Freixo para o governo do Rio
Descrição: A Rede e setores do PV deverão assumir o programa de meio ambiente e 
desenvolvimento para a pré-candidatura de Freixo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marina-silva-e-rede-decidem-apoiar-
freixo-para-o-governo-do-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 15:15:13
Título: CPI ouve Luciano Hang após fraude da Prevent Senior em óbito da sua mãe
Descrição: O empresário é investigado em esquemas de disseminação de informações
falsas, em especial informações sobre tratamentos ineficazes contra a Covid
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-ouve-luciano-hang-apos-fraude-da-
prevent-senior-em-obito-da-sua-mae/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-23 14:27:28
Título: Após chilique de CFO, XP muda pesquisa que mostra Lula à frente para não
“ferir” bolsonaristas
Descrição: Bruno Constantino, CFO da XP, esbravejou após pesquisa de agosto 
mostrar que Lula ampliou vantagem, enquanto Bolsonaro derrete. Clientes 
bolsonaristas também teria reclamado dos levantamentos, divulgados mensalmente 
pela corretora
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-chilique-de-cfo-xp-muda-pesquisa-
que-mostra-lula-a-frente-para-nao-ferir-bolsonaristas/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-24 08:51:23
Título: Covid: o que alta em internação de idosos revela sobre efetividade da 
vacina e 3ª dose
Descrição: Proporção de pessoas com mais de 60 anos internadas com infecções 
respiratórias aumentou nas últimas semanas. Dados reforçam importância da 
vacinação e justificam aplicação de uma terceira dose em indivíduos dessa faixa 
etária, apontam especialistas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58673147?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-24 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 24 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (24), marcada pela detenção na Itália do ex-
presidente da Catalunha no exílio, Carles Puigdemont, pela rejeição de Pyongyang
da proposta de declarar oficialmente o fim do estado de guerra e pela cúpula da 
aliança Quad.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021092418053062-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-24-de-setembro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 20:54:13
Título: Nasser: Bolsonaro tem islamofobia com muçulmano pobre, mas não com os 
sheiks do Golfo Pérsico
Descrição: Professor da PUC lança livro sobre a ocupação norte-americana no 
Afeganistão e critica sensacionalismo da imprensa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/nasser-bolsonaro-tem-
islamofobia-com-muculmano-pobre-mas-nao-com-os-sheiks-do-golfo-persico
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