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Fonte: MST
Data: 2021-09-24
Título: Centrais convocam para ato em 2 de outubro contra presidente “criminoso”
e “mitômano”
Descrição: Manifestações por todo o país e no exterior voltarão a exigir o 
impeachment de Jair Bolsonaro
Url : https://mst.org.br/2021/09/24/centrais-convocam-para-ato-em-2-de-outubro-
contra-presidente-criminoso-e-mitomano/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-24
Título: Como o Bolsonarismo ainda aprofunda a desinformação sobre a covid-19
Descrição: No início do mês, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista
a conspiracionistas e negacionistas alemães e voltou a mentir sobre a covid-19. 
Disse, por exemplo, que o número de mortes pelo vírus no Brasil é 
“superdimensionado”. Além disso, afirmou que “muitas (vítimas) tinham alguma 
comorbidade, então a covid apenas encurtou a vida delas”. A realidade é oposta. 
O descaso do governo desse presidente levou o Brasil ao maior caos sanitário e 
hospitalar da história. E existe, conforme já comprovado pela ciência, uma 
subnotificação de mortes no país. Mas o bolsonarismo ainda apela para discursos 
mentirosos sobre a efetividade de vacinas.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/09/bolsonarismo-
aprofunda-mentiras-desinformacao-covid-19/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Prévia da inflação fica em 1,14% em setembro, maior taxa para o mês 
desde 1994
Descrição: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia 
da inflação brasileira, aumentou para 1,14% em setembro, conforme divulgou o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (24). 
Esta é a maior variação para o mês desde 1994 e a maior índice registrado na 
comparação com todos os meses desde fevereiro [ ]The post Prévia da inflação 
fica em 1,14% em setembro, maior taxa para o mês desde 1994 appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/economia/previa-da-inflacao-fica-em-114-
em-setembro-maior-taxa-para-o-mes-desde-1994/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 17:23:33
Título: Com alta acumulada de 39% no ano, gasolina puxa a inflação para a maior 
taxa desde o Plano Real
Descrição: Energia elétrica também sobe, crise hídrica se agrava, desemprego 
cresce e venda da Eletrobras trará novos aumentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/com-alta-acumulada-de-39-no-ano-
gasolina-puxa-a-inflacao-para-a-maior-taxa-desde-o-plano-real

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-25
Título: Meng Wanzhou deixa o Canadá rumo à pátria após esforços sustentados do 
governo chinês
Descrição: Meng Wanzhou, da Huawei, chegou a um acordo histórico com o 
Departamento de Justiça dos Estados Unidos na sexta-feira, permitindo-lhe 
retornar à China, sob o qual o principal executivo da empresa chinesa se 
declarou inocente. Isso marca o fim da detenção de quase três anos de Meng no 
Canadá e pode ajudar a aliviar a ligação congelada entre a China e o Canadá e os
atritos entre a China e os Estados Unidos, disseram os especialistas. Meng foi 
solto após chegar a um acordo. Graças aos esforços sustentados do governo 
chinês, Meng Wanzhou deixou o Canadá em um avião fretado pelo governo chinês na 
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sexta-feira, horário local. Ele vai voltar para casa e se reunir com sua 
família, de acordo com um relatório da agência de notícias Xinhua.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235031.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 15:35:13
Título: Eduardo Moreira: Enquanto poucos acionistas faturam bilhões, a população
passa fome
Descrição: O economista atentou para o fato de que, um dia após a ocupação do 
MTST na B3, mais de R$ 1 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio foi 
distribuído entre os “poucos acionistas”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eduardo-moreira-mtst-b3/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-09-24
Título: Servidores mantêm pressão com vigília e atos contra a PEC 32, nesta terça (28)
Descrição: Dirigentes sindicais e partidos progressistas acreditam que reforma 
Administrativa não deve ser aprovada no plenário da Câmara, mas para isso, é 
preciso continuar a pressão. Quem “vota, não volta”
Url : https://www.cut.org.br/noticias/servidores-mantem-pressao-com-vigilia-e-
atos-contra-a-pec-32-nesta-terca-28-fe33

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 19:54:50
Título: CNN rescinde contrato com Alexandre Garcia após desmentir jornalista ao 
vivo pela segunda vez 
Descrição: Apoiador confesso do presidente Bolsonaro, comentarista colecionou 
polêmicas na emissora desde primeiro dia de trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/cnn-rescinde-contrato-com-
alexandre-garcia-apos-desmentir-jornalista-ao-vivo-pela-segunda-vez

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-24 21:37:46
Título: Com ajuda de Eduardo Bolsonaro, Luciano Hang financiou blogueiro acusado
de fake news, diz TV
Descrição: 'Hang tá dentro. Patrocínio para o programa', escreveu Allan dos 
Santos ao filho do presidente, conforme documentos em posse da CPI da Covid
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/com-ajuda-de-eduardo-bolsonaro-
luciano-hang-financiou-blogueiro-acusado-de-fake-news-indicam-mensagens/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-24 18:53:02
Título: PF diz ter indícios de ‘pressão’ para favorecer empresa na gestão de 
Ricardo Barros na Saúde
Descrição: A Operação Pés de Barro investiga fraudes na aquisição de 
medicamentos de alto custo pela pasta de 2016 a 2018
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pf-diz-ter-indicios-de-
pressao-para-favorecer-empresa-na-gestao-de-ricardo-barros-na-saude/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 19:29:20
Título: Em nova derrota do governo, STF volta a proibir missões religiosas em 
áreas de povos isolados
Descrição: Ação do PT e da Apib motivou nova decisão: “Apenas para que não haja 
dúvida sobre o alcance da cautelar já proferida”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/em-nova-derrota-do-governo-stf-
volta-a-proibir-missoes-religiosas-em-areas-de-povos-isolados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 19:17:54
Título: Congresso avalia na segunda (27) veto de Bolsonaro a pacote de socorro a
pequenos agricultores
Descrição: “Cortes do presidente ao PL 823 ampliam margem para a fome e a 
inflação no preço dos alimentos no país”, destaca o MST
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/congresso-avalia-na-segunda-27-
veto-de-bolsonaro-a-pacote-de-socorro-a-pequenos-agricultores

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 17:45:11
Título: Troféu Juca Pato: cartunista Laerte é eleita a intelectual de 2021
Descrição: Prêmio é destinado àqueles que, de alguma maneira, contribuíram com o
desenvolvimento e fortalecimento da democracia no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/laerte-intelectual-juca-pato/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 17:46:49
Título: Projeto de Carlos Bolsonaro para proibir atletas trans de competir é 
barrado, entenda o debate
Descrição: Para a antropóloga Bárbara Pires, o objetivo do proposta é reafirmar 
um posicionamento moral violento e regulador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/projeto-de-carlos-bolsonaro-
para-proibir-atletas-trans-de-competir-e-barrado-entenda-o-debate
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 17:28:05
Título: MST recebe medalha de maior honraria da capital fluminense pelos seus 25
anos de atuação
Descrição: Na Câmara do RJ, iniciativa foi de autoria de Tarcísio Motta (Psol) 
vereador mais votado da cidade nas últimas eleições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/mst-recebe-medalha-de-maior-
honraria-da-capital-fluminense-pelos-seus-25-anos-de-atuacao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 16:00:11
Título: Patrus Ananias: “Novo Bolsa Família de Bolsonaro é uma farsa”
Descrição: Ex-ministro responsável pela implantação do Bolsa Família, em 2003, 
desmascara em entrevista ao Onze e Meia, da Fórum, o programa Auxílio Brasil, de
Bolsonaro, que ele chama de “farsa eleitoreira”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/patrus-ananias-novo-bolsa-familia-de-
bolsonaro-e-uma-farsa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 11:54:34
Título: Desastre econômico: em dois anos de governo Bolsonaro, bancos e 
construtoras perderam R$ 196 bilhões em valor de mercado
Descrição: Estudo realizado pela Economatica (FGV) mostra que, quando comparado 
a outros setores, o setor bancário e imobiliário foram os únicos que não se 
recuperaram, incertezas governamentais e desemprego são os principais fatores
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancos-construtoras-perderam-valor-
mercado/

Fonte: Congresso em Foco
Título: STF proíbe missões religiosas de entrar em áreas indígenas isoladas
Descrição: O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou nesta sexta-feira (24) que missões religiosas não podem entrar em 
terras indígenas isoladas durante a pandemia de covid-19. Atendendo a um pedido 
da Articulação para os Povos Indígenas do Brasil (Apib), o ministro reiterou um 
entendimento vigente desde meados do ano passado, quando obrigou [ ]The post STF
proíbe missões religiosas de entrar em áreas indígenas isoladas appeared first 
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/stf-proibe-missoes-religiosas-
de-entrar-em-areas-indigenas-isoladas/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Planalto confirma que Michelle preferiu vacinar-se contra a covid nos 
EUA
Descrição: A primeira-dama Michelle Bolsonaro, de 39 anos, poderia ter se 
vacinado no Distrito Federal em 23 de julho. No entanto, ela preferiu se vacinar
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apenas esta semana, em uma viagem para Nova Iorque, nos Estados Unidos. A 
decisão de driblar a oferta de vacinas do Sistema Único de Saúde (SUS) no seu 
país natal foi [ ]The post Planalto confirma que Michelle preferiu vacinar-se 
contra a covid nos EUA appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/planalto-confirma-que-michelle-
preferiu-vacinar-se-contra-a-covid-nos-eua/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 16:00:51
Título: Veja a agenda que os presidentes latino-americanos levaram à ONU
Descrição: Pandemia, mudança climática e economia foram os principais levantados
nos discursos na 76ª Assembleia Geral da ONU
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/veja-a-agenda-que-os-
presidentes-latino-americanos-levaram-a-onu

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 17:06:27
Título: Reino Unido diz que Bolsonaro mentiu sobre reunião com Boris Johnson
Descrição: Apesar de passar por uma crise de abastecimento, o gabinete de Boris 
Johnson declarou que tal assunto não foi tratado em reunião
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-boris-johnson-mentiu/

Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2021-09-24
Título: Câmara dos EUA bloqueia recursos para fumigação com glifosato e armas 
ESMAD na Colômbia
Descrição:Na noite de quinta-feira, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos 
aprovou um projeto de lei que proíbe que os recursos que este país doa à 
Colômbia sejam usados para a pulverização de glifosato e para a ESMAD.
As emendas foram apresentadas pela deputada Alexandria Ocasio-Cortez, que 
indicam a proibição de transferência de armas, treinamento e dotações ao 
Esquadrão Móvel Antimotim (Esmad) da Polícia Nacional.
"Nenhum dos fundos autorizados a serem atribuídos ou disponibilizados por esta 
Lei podem ser usados para autorizar, fornecer ou facilitar a entrega de itens 
cobertos, ou para cooperar ou fornecer treinamento para o Esquadrão Móvel Anti-
Motim da Colômbia", disse Ocasio -Cortez.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/24/camara-de-ee-uu-bloquea-recursos-para-
la-fumigacion-con-glifosato-y-para-las-armas-del-esmad-en-colombia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 15:31:49
Título: Bolsonaro tira folga e encerra expediente da semana antecipadamente pela
33ª vez no ano
Descrição: Presidente optou por não trabalhar nesta sexta-feira, mesmo diante de
recordes de inflação e desemprego
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/bolsonaro-tira-folga-e-encerra-
expediente-da-semana-antecipadamente-pela-33-vez-no-ano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 14:57:54
Título: Taxa de contaminação de ministros de Bolsonaro é oito vezes superior à 
da população brasileira
Descrição: Três ministros foram diagnosticados com a covid-19 nesta semana, 18 
chefes da Esplanada já contraíram a covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/taxa-de-contaminacao-de-
ministros-de-bolsonaro-e-oito-vezes-superior-a-da-populacao-brasileira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 12:39:07
Título: Presidente da Funai vira réu por descumprir decisão judicial sobre 
demarcação de terra indígena
Descrição: No processo, juiz federal afirma que “há indícios contundentes da 
prática de improbidade administrativa”
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/presidente-da-funai-vira-reu-
por-descumprir-decisao-judicial-sobre-demarcacao-de-terra-indigena
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 10:30:27
Título: Dossiê contra o “Pacote do Veneno” será lançado neste sábado (25) no 
Armazém do Campo SP
Descrição: A publicação também traz a defesa do Projeto de Lei que institui a 
Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/dossie-contra-o-pacote-do-
veneno-sera-lancado-neste-sabado-25-no-armazem-do-campo-sp

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-24 07:53:48
Título: Por trás das mentiras na ONU, discurso de Bolsonaro traz ataque real a 
indígenas e à floresta
Descrição: Presidente acenou a apoiadores direto dos EUA, e junto seguiu 
construindo sua agenda antiambiental, analisam deputados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/24/por-tras-das-mentiras-na-onu-
discurso-de-bolsonaro-traz-ataque-real-a-indigenas-e-a-floresta

Fonte: Vatican News - Português
Título: A vida não é mercadoria: \Compromisso de cuidar da vida onde ela é 
ferida\
Descrição: O Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de 
Mulheres e Crianças é uma oportunidade para refletir sobre uma realidade 
presente na sociedade de hoje, da qual mulheres e meninas representam 72% das 
vítimas, e para rezar pelas vítimas.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-09/a-vida-nao-mercadoria-
compromisso-de-cuidar.html
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-24 20:51:36
Título: Pacheco cobra rapidez para marcar sabatina de Mendonça: ‘O quanto antes’
Descrição: 'Davi Alcolumbre tem ciência da sua responsabilidade e da necessidade
de cumprir essa missão', avaliou o presidente do Senado
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pacheco-cobra-rapidez-para-
marcar-sabatina-de-mendonca-o-quanto-antes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-24 19:16:47
Título: ONU pede que Brasil receba migrantes do Haiti acampados entre EUA e 
México
Descrição: Haitianos tentavam entrar nos Estados Unidos, cerca de 15 mil pessoas
estão no local
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/onu-pede-que-brasil-receba-
migrantes-do-haiti-acampados-entre-eua-e-mexico/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-24 16:29:09
Título: Prefeito de Duque de Caxias é criticado por erguer ‘muro da vergonha’ em
obra de Niemeyer
Descrição: Para desalojar um casal que se abrigava sob o Teatro Raul Cortez, a 
prefeitura ordenou que o espaço fosse fechado com tijolos
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/prefeito-de-duque-de-caxias-e-
criticado-por-erguer-muro-da-vergonha-em-obra-de-niemeyer/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-24 15:50:32
Título: Coordenador do MST defende a participação do PSDB em ato pelo 
impeachment de Bolsonaro
Descrição: O coordenador nacional do Movimento dos Sem Terra, João Pedro 
Stedile, defendeu a presença do PSDB nos atos pelo impeachment de Jair Bolsonaro
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programados para 2 de outubro. Em 15 de setembro, partidos de oposição com 
representação na Câmara dos Deputados aprovaram a unificação da [ ]
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/coordenador-do-mst-defende-a-
participacao-do-psdb-em-ato-pelo-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-24 19:02:04
Título: Bolsonaro vem aí, que Deus nos livre e guarde. Use máscara e álcool em 
gel
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, além de disseminador de mentiras, 
oferece potencial risco à saúde pública. Ele vem aí, em Maringá, na próxima 
sexta-feira, dia 1º 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/bolsonaro-vem-ai-que-deus-nos-
livre-e-guarde-use-mascara-e-alcool-em-gel/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-24 18:26:51
Título: Gás de cozinha subiu 73% e gasolina 57% no governo Bolsonaro contra 
inflação 15% e aumento zero nos salários
Descrição: Evidentemente que o apagão, falta de gás e água só existem para os do
andar de baixo, que, aliás, terão de subir pela escada e  Bem-vindo à verdade, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/gas-de-cozinha-subiu-73-e-gasolina-
57-no-governo-bolsonaro-contra-inflacao-15-e-aumento-zero-nos-salarios/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-24 14:31:25
Título: URGENTE: Lula vai a Brasília segunda-feira pelo impeachment de Bolsonaro
Descrição: O k-suco vai ferver nas próximas horas e dias em todo o País. O ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, líder nas pesquisas  Bem-vindo à 
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/urgente-lula-vai-a-brasilia-
segunda-feira-pelo-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-24 12:26:59
Título: NÃO às escolas militarizadas!
Descrição: Por Angelo Vanhoni* Iniciativa do atual governador, Ratinho Júnior, a
lei 20.388/20 autorizou a militarização de duas centenas de escolas em todo o 
Estado. É  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog 
do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/nao-as-escolas-militarizadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 22:35:45
Título: Brusque é punido com perda de pontos após passar pano para racismo de 
dirigente
Descrição: O jogador Celsinho, do Londrina, foi alvo de ofensa racista de Júlio 
Antônio Petermann, dirigente do Brusque
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/brusque-perda-de-pontos-racismo-de-
dirigente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 21:07:39
Título: Ota, cartunista da MAD Brasil, é encontrado morto no Rio
Descrição: Ele foi o editor responsável pela versão brasileira da revista que 
marcou várias gerações com seu humor ácido e, para alguns, agressivo até demais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ota-cartunista-mad-encontrado-morto-no-
rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 20:23:24
Título: Natal cria lei que institui políticas de saúde para população LGBTI
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Descrição: \A sanção dessa lei é reflexo da luta da população LGBTI em Natal\, 
celebrou a vereadora Brisa Bracchi (PT), autora da medida
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/natal-lei-politicas-saude-populacao-lgbti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 20:09:35
Título: UERJ e UEZO juntas pelo Rio – Por Egberto Gaspar e Tatiane Baptista
Descrição: Para que esse processo se concretize, será necessária muita 
disposição política do governo do Estado, com o apoio da Alerj. Mas, será um 
avanço para a melhor qualificação das pessoas, com forte repercussão na economia
regional.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/uerj-uezo-juntas-pelo-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 19:43:12
Título: Negacionista, Clube Militar consegue suspender “passaporte da vacina”
Descrição: Desembargadora afirmou que \a vacinação contra a Covid-19, 
lamentavelmente, não impede a contaminação daqueles que foram vacinados\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/negacionista-clube-militar-suspender-
passaporte-da-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 19:39:42
Título: Bancada evangélica em fúria: Barroso veta missões religiosas em aldeias 
indígenas
Descrição: Ministro do STF proibiu a entrada de novos missionários nesses 
territórios e virou alvo da Frente Parlamentar Evangélica, que o acusa de 
“ideologia anticristã”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/evangelica-furia-barroso-veta-religiosa-
indigenas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 17:14:13
Título: Bolsonaro resgatou componente inercial da inflação da Ditadura Militar, 
diz Pochmann
Descrição: Para Marcio Pochmann, Bolsonaro e Paulo Guedes repetem fórmula da 
Ditadura que elevou a inflação de 15,54% para 40,81% nos cinco anos do mandato 
de Ernesto Geisel. \Economia parece estar em coma\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-resgatou-
componente-inercial-da-inflacao-da-ditadura-militar-diz-pochmann/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 14:57:59
Título: Bolsonarista, Delegado da Cunha é indiciado por peculato
Descrição: Amigo de Eduardo Bolsonaro, Carlos Alberto da Cunha foi afastado, mas
continua usando vídeos \roubados\ da polícia para promover seus perfis e canais 
nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonarista-delegado-da-cunha-e-
indiciado-por-peculato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 13:42:18
Título: Atriz da Globo é agredida por ser trans em Porto Seguro
Descrição: Marcella Maia, que estará na próxima novela das 19h da emissora, 
registrou o caso na Delegacia da Mulher
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/atriz-globo-trans/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 13:14:59
Título: Mandetta posta vídeo de 2020 em que diz ter alertado sobre a Prevent 
Senior
Descrição: Na ocasião, o hospital da operadora de saúde havia registrado 80 das 
136 mortes registradas até então em São Paulo
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mandetta-posta-video-de-2020-em-
que-diz-ter-alertado-sobre-a-prevent-senior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 11:01:45
Título: Caso Prevent mostra como a ideologia fascista ultraneoliberal pode matar
uma empresa
Descrição: A ida e a morte da mãe de Luciano Hang num dos hospitais da Prevent 
não se deu por acaso. Ela saiu de Santa Catarina para ser internada Sancta 
Maggiore e não no Sírio ou no Einstein, por exemplo
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/caso-prevent-mostra-como-a-
ideologia-fascista-ultraneoliberal-pode-matar-uma-empresa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 10:53:02
Título: Número dois de Pazuello é acusado de estuprar criança da própria família
Descrição: Airton Cascavel, que foi considerado “ministro de fato” da Saúde, 
virou réu, criança foi visita-lo e voltou para casa \reclamando de dores nas 
partes íntimas\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/numero-dois-de-pazuello-e-acusado-de-
estuprar-crianca-da-propria-familia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-24 10:43:53
Título: Paulo Coelho ajuda CPI a identificar origem de Rolex e alfineta Prevent
Descrição: Escritor, que mora na Suíça, trocou tuites com Randolfe Rodrigues e 
fez contato com ex-diretor da Rolex para saber como identificar os relógios 
fabricados pela empresa. \\O cartão de compra (garantia) está na Rolex, em 
Genebra, e não pode ser alterado como certas certidões de óbito\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-coelho-ajuda-cpi-a-identificar-
origem-de-rolex-e-alfineta-prevent/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-24 22:24:59
Título: Com investigação contra Flávio travada, MP fecha cerco sobre Carlos 
Bolsonaro: entenda
Descrição: Em decisão que determinou quebra de sigilo, vereador é citado como 
chefe de organização criminosa
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58686681?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-09-24 00:00:00
Título: Uber diz que baniu 1.600 motoristas por cancelamento de viagem
Descrição: A Uber baniu de sua plataforma cerca de 1.600 motoristas nas últimas 
semanas por abuso no cancelamento de viagens, de acordo com comunicado da 
empresa divulgado na noite desta sexta-feira (24). A alta do combustível tem 
levado motoristas de aplicativo a cancelarem viagens com mais frequência.Leia 
mais (09/24/2021 - 21h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/09/uber-diz-que-baniu-1600-motoristas-por-cancelamento-de-
viagem.shtml
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