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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-26 12:21:26
Título: Fome no Brasil: Mulher anda 4 quilômetros para pegar ossos e alimentar a
família em MT
Descrição: Reportagem especial no portal Uol mostra que o governo Jair Bolsonaro
jogou pelo menos 2 milhões de famílias brasileiras na extrema pobreza em dois 
anos e meio de mandato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fome-no-brasil-mulher-anda-4-
quilometros-para-pegar-ossos-e-alimentar-a-familia-em-mt/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-26 17:43:16
Título: Fila para o Bolsa família atinge mais de 2 milhões de brasileiros, 
aponta Consórcio Nordeste
Descrição: Do total de brasileiros na fila, 36% estão no Nordeste, Governo ainda
tirou do programa 48.116 beneficiários da região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/26/fila-para-o-bolsa-familia-
atinge-mais-de-2-milhoes-de-brasileiros-aponta-consorcio-nordeste

Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-26 10:00:24
Título: Com anuência do CFM, Prevent Senior transformou brasileiros em cobaias 
humanas
Descrição: Bolsonaro não está sozinho nos atentados contra a saúde pública. 
Casos como o da Prevent Senior mostram médicos, hospitais e planos de saúde 
envolvidos num esquema macabro de charlatanismo. The post Com anuência do CFM, 
Prevent Senior transformou brasileiros em cobaias humanas appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/26/cfm-prevent-senior-cobaias-humanas-cpi/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-26 16:24:21
Título: Há mil dias no poder, Bolsonaro coleciona mentiras e casos de violações 
aos direitos humanos
Descrição: Anistia Internacional reuniu  32 casos de violações aos direitos 
humanos cometidas por Bolsonaro desde sua posse
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/26/ha-mil-dias-no-poder-bolsonaro-
coleciona-mentiras-e-casos-de-violacoes-aos-direitos-humanos

Fonte: Jornalja
Data: 2021-09-23
Título: Guerra ideológica mira memorial Luís Carlos Prestes em Porto Alegre
Descrição: O Memorial Luis Carlos Prestes, obra de Oscar Niemeyer, na Orla do 
Guaíba tornou-se alvo de uma disputa ideológica na Câmara de Porto Alegre.
A vereadora Comandante Nádia (DEM) ingressou com uma indicação ao Executivo para
que envie um projeto propondo a supressão do nome do líder comunista, mudando 
para “Memorial Cidade de Porto Alegre”.
Url : https://www.jornalja.com.br/geral/guerra-ideologica-mira-memorial-luis-
carlos-prestes-em-porto-alegre/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 00:05:23
Título: Ex-juíza de Haia diz que “há prova abundante” contra Bolsonaro
Descrição: Sylvia Steiner, única brasileira a ter feito parte do Tribunal Penal 
Internacional (TPI), ponderou que ação que leve à condenação do presidente da 
República dependeria da análise do procurador da corte com sede na Holanda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ex-juiza-haia-ha-prova-abundante-
bolsonaro/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-26 18:31:01
Título: CIA teria considerado assassinar Julian Assange durante presidência de 
Trump, aponta relatório
Descrição: Jornalistas, analistas políticos e organizações de imprensa ficaram 
chocados neste domingo (26) após lançamento de uma reportagem que acusa membros 
da administração do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de haver planejado 
assassinato do fundador do WikiLeaks, Julian Assange.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021092618060172-cia-teria-considerado-
assassinar-julian-assange-durante-presidencia-de-trump-aponta-relatorio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 02:02:22
Título: Fantástico faz “especial do vexame” de Bolsonaro em NY
Descrição: Jornalístico dominical da Globo produziu grande reportagem com a 
sequência infindável de papelões do presidente brasileiro e sua comitiva na 
vergonhosa ida à Assembleia Geral da ONU
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fantastico-especial-vexame-bolsonaro-ny/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-24
Título: Mérito da CPI foi mostrar ação deliberada do governo Bolsonaro na crise 
da pandemia
Descrição: Presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Rosana Onocko 
Campos, diz que CPI revelou ações de governo no agravamento da pandemia
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/09/crise-pandemia-
deliberada-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Viomundo
Data: 2021-09-25
Título: Bacelar: Como o desmonte da Petrobras está pesando no bolso do brasileiro
Descrição: Coordenador-geral da Federação Unica dos Petroleiros, a maior 
representação da categoria em âmbito nacional, o baiano Deyvid Bacelar é 
enfático ao afirmar que o processo de privatização da Petrobras acontece “às 
escusas” e que a estatal está sendo “desmontada, fatiada, esquartejada e vendida
aos pedaços”. Ao ser questionado sobre os sucessivos aumentos nos preços dos 
combustíveis e gás de cozinha, Deyvid diz que se hoje o preço está alto, “ele 
poderá ficar ainda mais caro, seja para a população, seja para a indústria que 
consome uma série de derivados da refinaria”.
“Só esse ano a Petrobras subiu 51% a gasolina e 40% o gás de cozinha e o 
diesel”. E alerta: “ha riscos de desabastecimento em algumas regiões do país”.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/bacelar-como-o-desmonte-da-petrobras-
esta-pesando-no-bolso-do-brasileiro.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-26 14:46:59
Título: Análise | Qual a relação entre moda, política e taxação de grandes 
fortunas?
Descrição: Alexandra Ocaso-Cortez foi notícia pela sua aparição no MET Gala 
usando vestido com frase \Tax the Rich\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/26/analise-qual-a-relacao-entre-
moda-politica-e-taxacao-de-grandes-fortunas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-26 14:00:05
Título: Artigo | Começa festa nas tradições de religiões afro-brasileiras e do 
catolicismo
Descrição: 27 de setembro é dia de São Cosme e São Damião, nas religiões de 
matriz africana, dia dos Ibejís
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/26/artigo-comeca-festa-nas-
tradicoes-de-religioes-afro-brasileiras-e-do-catolicismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-26 10:04:48
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Título: Bem Viver: devastado e mirado por grupos econômicos, cerrado brasileiro 
pede socorro 
Descrição: Especialista da Pastoral da Terra fala sobre dificuldades de 
conservação e outros temas que cercam a realidade do bioma
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/26/e26-bem-viver-devastado-e-
mirado-por-grupos-economicos-cerrado-brasileiro-pede-socorro

Fonte: Montedo
Data: 2021-09-26
Título: Estatais de Exército e Marinha são excluídas de auditoria sobre 
pagamentos de R$ 44 mi acima do teto
Descrição: Estatais vinculadas ao Ministério da Defesa, por intermédio dos 
comandos do Exército e da Marinha, foram excluídas de uma auditoria da CGU 
(Controladoria-Geral da União) que apontou pagamentos acima do teto salarial em 
estatais dependentes da União, com prejuízos de R$ 44 milhões aos cofres 
públicos em cinco anos.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/09/26/estatais-de-exercito-e-marinha-sao-
excluidas-de-auditoria-sobre-pagamentos-de-r-44-mi-acima-do-teto/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-26 13:45:23
Título: Papa pede mundo ‘mais inclusivo’ no Dia Mundial do Migrante e do 
Refugiado
Descrição: Líder católico vem de uma família de emigrantes italianos radicados 
na Argentina
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/papa-pede-mundo-mais-inclusivo-no-
dia-mundial-do-migrante-e-do-refugiado/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-26 11:59:23
Título: Suíços aprovam o casamento igualitário em referendo
Descrição: Novo texto prevê que casais do mesmo sexo podem adotar criança em 
conjunto e que mulheres lésbicas possam engravidar por doação de esperma
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/suicos-aprovam-o-casamento-
igualitario-em-referendo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-26 10:38:06
Título: Prevent Senior está entre operadoras com mais processos na ANS
Descrição: A empresa paulista apresentou piora no índice de reclamações e de 
processos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/prevent-senior-esta-entre-
operadoras-com-mais-processos-na-ans/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-26 22:44:40
Título: Mais um integrante da comitiva de Bolsonaro em NY testou positivo para 
covid-19
Descrição: Mais um integrante da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que foi a
Nova York, acompanhar o discurso na Assembleia-Geral da ONU, testou positivo 
para covid-19.  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no 
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/mais-um-integrante-da-comitiva-de-
bolsonaro-em-ny-testou-positivo-para-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-26 11:56:56
Título: Briga interna no PTB pode inviabilizar filiação de Jair Bolsonaro, que 
segue sem partido
Descrição: Pode bater na trave a filiação do presidente Jair Bolsonaro no PTB, 
que enfrente fraticida luta interna pelo poder desde a prisão de Roberto 
Jefferson.  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog
do Esmael.
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/briga-interna-no-ptb-pode-
inviabilizar-filiacao-de-jair-bolsonaro-que-segue-sem-partido/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-26 10:50:59
Título: Bolsonaro privatiza Eletrobras e defende ‘apagão’ como saída para crise 
energética
Descrição: Por Milton Alves* O governo Bolsonaro pretende mergulhar o país 
literalmente nas trevas: não bastam os quase 600 mil mortos pela Covid-19, os 
milhões de  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog
do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/bolsonaro-privatiza-eletrobras-e-
defende-apagao-como-saida-para-crise-energetica/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-26 18:06:59
Título: Partido próximo ao PT ganha na Alemanha e deve dividir governo com os 
Verdes
Descrição: Partido Social-Democrata, que tem origem no movimento de 
trabalhadores, deve ocupar maioria das cadeiras do parlamento alemão, segundo as
primeiras projeções. Olaf Scholz pode substituir Angela Merkel
Url :https://revistaforum.com.br/global/partido-proximo-ao-pt-ganha-na-alemanha-
e-deve-dividir-governo-com-os-verdes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 00:58:48
Título: SPD, de esquerda, vence em Berlim e seguirá governando capital alemã
Descrição: Partido Social-Democrata abriu vantagem sobre os Verdes e garantiu 
vitória na metrópole cosmopolita. Sondagens e apuração parcial indicam que 
legenda também vencerá disputa nacional
Url :https://revistaforum.com.br/global/spd-esquerda-vence-berlim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-26 21:10:41
Título: Islândia: Mulheres serão maioria num parlamento pela 1ª vez na Europa
Descrição: Considerada a nação com maior igualdade de gênero do mundo por 12 
anos seguidos, segundo o Fórum Econômico Internacional, islandesas ocuparão 33 
dos 63 assentos do Legislativo
Url :https://revistaforum.com.br/global/islandia-mulheres-maioria-parlamento-
europa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-26 20:13:05
Título: Aziz sobre Aras: “Não pode ignorar relatório da CPI, não é o dono da 
verdade”
Descrição: Senador amazonense que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito 
que investiga o governo Bolsonaro na pandemia disse ainda que caso “não vai 
terminar em pizza, nem em quibe ou esfirra”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aziz-sobre-aras-nao-pode-relatorio-
nao-dono-verdade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-26 17:37:34
Título: Vaquinha tenta salvar última livraria de Itabira, terra de Carlos 
Drummond de Andrade
Descrição: Em meio à crise econômica e com a digitalização dos livros, 
internautas se mobilizam em uma plataforma de financiamento coletivo para que o 
Clube da Leitura de Itabira continue de portas abertas
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/vaquinha-tenta-salvar-ultima-livraria-
de-itabira-terra-de-carlos-drummond-de-andrade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-26 16:31:06
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Título: Após conversa entre Bolsonaro e Moraes, STF ignora pedidos para 
investigar atos do 7 de Setembro
Descrição: Além das ações referentes ao Dia da Independência, o Supremo vem 
adiando o julgamento da ação sobre o direito a foro especial a Flávio Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/apos-conversa-entre-
bolsonaro-e-moraes-stf-ignora-pedidos-para-investigar-atos-do-7-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-26 16:06:18
Título: Juliano Medeiros é reeleito presidente do PSOL
Descrição: Em resolução, PSOL também definiu que não apresentará pré-candidatura
à Presidência em busca de um construir uma frente unitária na esquerda \para 
assegurar a derrota da extrema-direita\. Leia a íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juliano-medeiros-e-reeleito-
presidente-do-psol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-26 14:59:40
Título: Rita Lee: “É assustador ver gente no comando com mente tão ultrapassada”
Descrição: \Me enche o saco o racismo, a misoginia, a homofobia. Não tenho 
paciência para isso\, disse a cantora aos 73 anos. \Eu queria chegar em 2021 e 
perceber mais respeito no mundo\
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/rita-lee-e-assustador-ver-gente-no-
comando-com-mente-tao-ultrapassada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-26 14:08:05
Título: Para queimar André Mendonça, Alcolumbre mostra dossiê de encontro com 
Dallagnol
Descrição: Enquanto Mendonça tenta se desvincular da Lava Jato, Alcolumbre segue
ofensiva para derrubar a indicação do ex-AGU no Senado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/para-queimar-andre-mendonca-
alcolumbre-mostra-dossie-de-encontro-com-dallagnol/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-26 22:27:06
Título: A caçada da Prevent Senior para encontrar os 12 médicos que a 
transformaram em vidraça
Descrição: Aguardada pela CPI da Pandemia nesta terça, advogada Bruna Morato, 
que ajudou a produzir dossiê com denúncias, conta ao EL PAÍS como a operadora de
saúde persegue profissionais há mais de um ano
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-26/a-cacada-promovida-pela-
prevent-senior-para-encontrar-os-12-medicos-que-a-transformam-em-vidraca.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-26 00:00:00
Título: Apoio a Bolsonaro nas redes fica abaixo de 30% mesmo em semana de 
discurso na ONU, diz agência
Descrição: O apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais 
se manteve em patamar baixo na semana passada, com um índice de 27,8%, apesar da
exposição conferida pela participação do mandatário na Assembleia-Geral da ONU. 
Os dados são da .MAP, agência de análise de dados e mídias.Leia mais (09/26/2021
- 23h00)
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Título: 5G vai chegar tarde demais ao Brasil
Descrição: Na última sexta-feira (24) a Anatel aprovou as regras para o edital 
do 5G no Brasil e marcou o leilão das frequências necessárias para o dia 4 de 
novembro. Parabéns! E que pena!Leia mais (09/26/2021 - 19h00)
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