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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 22:20:28
Título: 2 de outubro: atos contra Bolsonaro já estão confirmados em 76 cidades e
10 países, confira
Descrição: A expectativa é que essa seja a maior mobilização contra o atual 
presidente já realizada, saiba onde serão as manifestações
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/2-de-outubro-atos-contra-bolsonaro-
ja-estao-confirmados-em-76-cidades-e-10-paises-confira/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-27
Título: Unidade pelo Fora Bolsonaro reunirá lideranças de diversos partidos no 
dia 2
Descrição: Além de Haddad (PT) e Boulos (Psol), já estão confirmadas presenças 
de Randolfe Rodrigues (Rede), Luciana Santos (PCdoB) e Ciro Gomes (PDT) sábado 
na Paulista. Os pouco mais de mil dias do governo Jair Bolsonaro serão marcados 
por mais uma jornada de protestos pelo impeachment do atual presidente da 
República. Desta vez, a campanha nacional pelo Fora Bolsonaro anuncia a união de
diferentes lideranças dos maiores partidos progressistas do país. Na 
manifestação com maior potencial de repercussão nacional e internacional, em São
Paulo, já confirmaram presença presidentes de cinco partidos. Desse modo, se 
encontrarão na Avenida Paulista os presidentes do PDT, Carlos Lupi; do PSB, 
Carlos Siqueira; PCdoB, Luciana Santos; PT, Gleisi Hoffmann; e do Psol, Juliano 
Medeiros. Devem ainda anunciar adesão lideranças do Solidariedade, PV e 
Cidadania
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/unidade-fora-
bolsonaro-liderancas-diversos-partidos-dia-2/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-27 16:42:09
Título: OAB entra no STF para obrigar Bolsonaro a instituir políticas de combate
à fome
Descrição: O governo federal, argumenta a entidade, aprofundou o desmonte de 
políticas contra a insegurança alimentar
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/oab-entra-no-stf-para-obrigar-
bolsonaro-a-instituir-politicas-de-combate-a-fome/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-27 13:00:00
Título: Revelamos o que diz o laudo sigiloso da PF sobre a tragédia em 
Brumadinho
Descrição: Única investigação ainda inconclusa aponta que procedimento em 
desacordo com recomendações internacionais teria sido decisivo para ruptura da 
barragem da Vale
Url :https://apublica.org/2021/09/revelamos-o-que-diz-o-laudo-sigiloso-da-pf-
sobre-a-tragedia-em-brumadinho/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-27 18:20:15
Título: Congresso derruba veto de Bolsonaro a projeto que suspendia despejos até
o fim do ano
Descrição: A matéria tem de ser analisada pelos senadores, mas um acordo de 
lideranças aponta que a tendência é de derrubada também na Casa Alta
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-derruba-veto-de-bolsonaro-
a-projeto-que-suspendia-despejos-ate-o-fim-do-ano/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 10:54:19
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Título: Prevent Senior persegue médicos que denunciaram esquema do “kit covid”, 
diz advogada
Descrição: Depoimento nesta terça-feira, da advogada Bruna Morato, representante
de 12 médicos que trabalham ou trabalharam na Prevent Senior, promete ser um dos
mais explosivos da CPI
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/prevent-senior-persegue-medicos-
que-denunciaram-esquema-do-kit-covid-diz-advogada/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-27 00:00:00
Título: CPI ouve Luciano Hang e advogada de médicos para fechar cerco à Prevent
Descrição: A CPI da Covid ouve nesta semana a advogada Bruna Morato, 
representante dos médicos da Prevent Senior que realizaram denúncias contra a 
empresa, além do empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan e apoiador do 
presidente Jair Bolsonaro.Leia mais (09/27/2021 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/cpi-ouve-advogada-de-medicos-e-dono-da-havan-para-fechar-
cerco-a-prevent-senior.shtml

Fonte: Viomundo
Data: 2021-09-27
Título: “Eu era um paciente que valia mais morto do que vivo”, diz advogado que denunciou 
Prevent por tentativa de eutanásia
Descrição: Para o senador Otto Alencar (PSD-BA), trata-se de um caso de 
“eutanásia disfarçada”. A denúncia, encaminhada à CPI da Pandemia, foi publicada
pelo G1. O advogado Tadeu Frederico de Andrade, de 65 anos, sobreviveu para 
corroborar a denúncia de familiares. Em 30 de janeiro de 2021, um mês depois da 
internação de Tadeu, a família foi procurada por uma médica da Prevent Senior 
para informar que teriam início os “cuidados paliativos”.
Disse também que o óbito era questão de dias. A filha do advogado discordou, a 
família ameaçou com denúncias na imprensa e ações na Justiça e a Prevent voltou 
atrás. Em 30 de abril último, Tadeu recebeu alta, depois de 120 dias internado.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/eu-era-um-paciente-que-valia-
mais-morto-do-que-vivo-diz-advogado-que-denunciou-prevent-por-tentativa-de-
eutanasia.html

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-27 21:55:00
Título: ANS investiga Hapvida e faz diligências para apurar suspeitas em 
prescrições contra covid
Descrição: Hapvida se tornou alvo de apuração após relato de que pressionou 
médicos a usarem hidroxicloroquina em pacientes infectados pelo coronavírus. Em 
abril, Ministério Público do Ceará aplicou multa contra a empresa.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58673527?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-09-27
Título: Bolsonaro anuncia que preço do diesel vai subir: 'não faço milagre'
Descrição: "Vai ter um reajuste daqui a pouco. Não vai demorar. Agora, não posso
fazer milagre", disse Bolsonaro a apoiadores no Alvorada
Url : https://www.brasil247.com/economia/bolsonaro-anuncia-que-preco-do-diesel-
vai-subir-nao-faco-milagre

Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-27 21:20:09
Título: Com Braga Netto à frente, Exército marcha impune pela CPI da Covid
Descrição: Até o governo reconheceu que o general foi peça-chave nas decisões 
mais desastrosas da pandemia. Mas suas medalhas parecem intimidar senadores.The 
post Com Braga Netto à frente, Exército marcha impune pela CPI da Covid appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/27/exercito-cpi-covid-braga-netto/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 00:17:44
Título: Presidente da Petrobras ri com pergunta sobre diminuir preço do gás para
os mais pobres
Descrição: O general Joaquim Silva e Luna está entre os militares que aproveitam
a aposentadoria militar para inflar o salário \civil\ e recebe R$ 260 mil 
mensais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-petrobras-ri-diminuir-
preco-do-gas-mais-pobres/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 18:31:20
Título: Mais de 100 organizações se juntaram para ato em 2/10 em BH, que deverá 
ser o maior até agora
Descrição: Organizações da cidade já possuem um histórico de construção conjunta
de atos e lutas, como o \Ele Não\, em 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/mais-de-100-organizacoes-se-
juntaram-para-ato-em-2-10-em-bh-que-devera-ser-o-maior-ate-agora

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 18:02:16
Título: Brasília terá manifestação contra Bolsonaro no próximo sábado, dia 2
Descrição: Mobilização envolve partidos de oposição, centrais sindicais e 
movimentos populares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/brasilia-tera-manifestacao-
contra-bolsonaro-no-dia-2-de-outubro

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-27 20:04:18
Título: MP de São Paulo amplia força-tarefa que investiga Prevent Senior
Descrição: Ao todo, oito membros trabalham no inquérito, aberto após as 
revelações da CPI da Covid
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mp-de-sao-paulo-amplia-forca-
tarefa-que-investiga-prevent-senior/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 16:47:40
Título: CIA planejou sequestrar e assassinar Julian Assange, diz site
Descrição: Jornalista do WikiLeaks entrou na mira do governo dos EUA após 
publicar documentos secretos de Washington
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/cia-planejou-sequestrar-e-
assassinar-julian-assange-diz-site 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 19:37:16
Título: Sítio Burle Marx se torna oficiamente Patrimônio Cultural do Estado do 
Rio de Janeiro
Descrição: Em julho deste ano, o local  foi escolhido como Patrimônio Mundial 
pela Organização das Nações Unidas (ONU)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/sitio-burle-marx-se-torna-
oficiamente-patrimonio-cultural-do-estado-do-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 18:53:42
Título: O que a nuvem de poeira deste domingo tem a ver com crise energética?
Descrição: O fenômeno, consequência da forte estiagem combinada com rajadas de 
vento, acendeu mais um alerta para a crise hídrica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/o-que-a-nuvem-de-poeira-deste-
domingo-tem-a-ver-com-crise-energetica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 18:45:14
Título: Conheça os 5 fatores por trás do discurso da \crise hídrica\ que atinge 
todo o país
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Descrição: Segundo Roberto Oliveira, do MAB, \conluio de Bolsonaro com grandes 
empresas de energia gerou aumento da conta de luz\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/conheca-os-5-fatores-por-tras-
do-discurso-da-crise-hidrica-que-atinge-todo-o-pais

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 23:48:03
Título: CPI da Prevent: Deputado da Alesp consegue assinaturas para protocolar 
comissão
Descrição: Paulo Fiorilo (PT) reuniu 36 adesões para instaurar uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito na Assembleia de SP que investigue o escândalo macabro 
do plano de saúde bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-prevent-alesp-assinaturas-
protocolar-comissao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 17:35:37
Título: Secretário da Defesa viaja 60 vezes e bate recorde de uso de verba com 
passagens: R$ 527 mil
Descrição: Em uma única viagem a Rússia, o servidor já chegou a gastar mais do 
R$ 50 mil com diárias e passagens
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/secretario-da-defesa-viaja-60-
vezes-e-bate-recorde-de-uso-de-verba-com-passagens-r-527-mil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 17:23:03
Título: Empresa imobilíaria chinesa Evergrande não paga dívida e aumenta risco 
de falência 
Descrição: Banco do Povo da China fez maior injeção financeira do último mês 
para estabilizar mercado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/empresa-imobiliaria-chinesa-
evergrande-nao-paga-divida-e-aumenta-risco-de-falencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 16:07:47
Título: Ministério do Trabalho não existe em site de transparência federal, 
pasta foi criada há 2 meses
Descrição: Plataforma de acesso à informação não inclui o órgão, blindando-o de 
pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/ministerio-do-trabalho-nao-
existe-em-site-de-transparencia-federal-pasta-foi-criada-ha-2-meses
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 13:29:18
Título: Estudantes da UnB reclamam do aumento das refeições do restaurante 
universitário
Descrição: Contrato com nova empresa gerou reajuste nos preços do café da manhã,
almoço e jantar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/estudantes-da-unb-reclamam-do-
aumento-do-preco-das-refeicoes-do-restaurante-universitario
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 13:05:26
Título: Iniciativa que promove consumo consciente e saudável completa 5 anos no 
Paraná
Descrição: Produtos da Terra une produtores agroecológicos da reforma agrária, 
agricultores familiares e empreendedores solidários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/iniciativa-que-promove-consumo-
consciente-e-saudavel-completa-5-anos-no-parana

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 11:06:33
Título: Pesquisadora revela China ignorada pela mídia onde 850 milhões deixaram 
a pobreza
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Descrição: Isis Maia explica como o país de Xi Jinping avança para dominar o 
século enquanto o Ocidente discute o “vírus chinês”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/pesquisadora-revela-china-
ignorada-pela-midia-onde-850-milhoes-deixaram-a-pobreza
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 10:46:09
Título: MTST ocupa imóvel abandonado para construir cozinha solidária no Rio 
Grande do Sul
Descrição: A ação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ocorreu na manhã deste
domingo (26) em um antigo imóvel da União
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/mtst-ocupa-imovel-abandonado-
para-construir-cozinha-solidaria-no-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 10:07:35
Título: \Dumping social\: entenda condenação inédita e milionária contra a Uber 
no TRT4
Descrição: Desembargador interpretou que a atuação da empresa viola a estrutura 
dos direitos sociais e as regras de mercado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/dumping-social-entenda-
condenacao-inedita-e-milionaria-contra-a-uber-no-trt4
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-27 08:06:46
Título: Como Santa Catarina se tornou o primeiro estado a restringir agrotóxico 
que extermina abelhas
Descrição: Entenda a importância e os limites dessa decisão, que regula o uso do
inseticida Fipronil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/27/como-santa-catarina-se-tornou-o-
primeiro-estado-a-restringir-agrotoxico-que-extermina-abelhas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-27 21:06:53
Título: Bolsonaro tenta se eximir de responsabilidade e culpa o PT pela alta nos
combustíveis
Descrição: A militantes no cercadinho do Palácio da Alvorada, o ex-capitão 
afirmou que 'se estiverem insatisfeitos, tem eleição no ano que vem'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-tenta-se-eximir-de-
responsabilidade-pela-alta-nos-combustiveis-e-culpa-o-pt-arrebentou-com-a-
petrobras2/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-27 20:25:00
Título: Após ‘pastelão’, Renan diz que Hang terá de responder ‘pelos crimes de 
que é acusado’
Descrição: 'Ali não é picadeiro', disse o relator da CPI, a dois dias do 
depoimento do empresário e militante bolsonarista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-pastelao-com-algemas-
renan-diz-que-hang-tera-de-responder-pelos-crimes-de-que-e-acusado/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-27 17:21:30
Título: Política de preços dos combustíveis não mudará, diz presidente da 
Petrobras
Descrição: Joaquim Silva e Luna não oficializou os próximos reajustes: 'É muito 
complexo tomar uma posição, se vai baixar ou não vai'
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/politica-de-precos-dos-
combustiveis-nao-mudara-diz-presidente-da-petrobras/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-27 15:13:06
Título: MPF investiga procuradores que processaram a União por danos morais 
causados por Moro
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Descrição: Emanuel Ferreira e Camões Boaventura denunciaram as ações do ex-juiz,
que 'contribuíram decisivamente para a erosão democrática brasileira'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mpf-investiga-procuradores-que-
processaram-a-uniao-por-danos-morais-causados-por-moro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-28 00:05:46
Título: URGENTE: Congresso derruba veto de Bolsonaro sobre criação da federação 
partidária
Descrição: O Congresso Nacional derrubou na noite desta segunda-feira (27/09) o 
veto do presidente Jair Bolsonaro, que proibia a criação das federações 
partidárias. No Senado, o  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/urgente-congresso-derruba-veto-de-
bolsonaro-sobre-criacao-da-federacao-partidaria/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 00:49:45
Título: Miséria fatal: Morre mulher que queimou 90% do corpo cozinhando com 
álcool
Descrição: Geisa Stefanini, de 32 anos, não tinha dinheiro para comprar gás e 
precisou improvisar para se alimentar. Seu bebê de oito meses teve 18% do corpo 
atingido pelas chamas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-mulher-queimou-90-corpo-alcool/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 00:49:25
Título: Zé Elias e Sormani cometem racismo ao comentar cabelo de jogadores do 
Palmeiras, veja vídeos
Descrição: \Pode parecer preconceituoso, mas não é\, disse comentarista ao falar
que cabelo \rastafari\ de atleta \tira o foco\, ex-jogador, por sua vez, 
reclamou de tatuagens e disse que tem \amigos negros\
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/ze-elias-e-sormani-cometem-racismo-ao-
comentar-cabelo-de-jogadores-do-palmeiras-veja-videos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 23:56:58
Título: Um dia após vitória do SPD na Alemanha, Lula se reúne com representante 
de fundação da sigla no Brasil
Descrição: Lula e Gleisi Hoffmann estiveram com Christoph Heuser e saudaram a 
vitória dos sociais-democratas alemães, que têm histórico de proximidade com o 
PT
Url :https://revistaforum.com.br/global/um-dia-apos-vitoria-do-spd-na-alemanha-
lula-se-reune-com-representante-de-fundacao-da-sigla-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 23:23:23
Título: Renan compara Véio da Havan com Coringa e diz que CPI não é picadeiro
Descrição: O empresário Luciano Hang vai depor na comissão na quarta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-veio-da-havan-coringa-e-cpi-nao-
e-picadeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 22:50:31
Título: “Vocês são os nazistas da atualidade!”, diz secretário de Saúde do MS a 
negacionistas
Descrição: Veja o vídeo: Chefe da pasta soltou o verbo em audiência com cidadãos
que se recusam a tomar vacina. “Falam de liberdade e vão pras ruas pedir 
intervenção militar\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/voces-sao-nazistas-atualidade-
secretario-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 20:39:09
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Título: Petrobras deve anunciar novo aumento dos combustíveis
Descrição: Gasolina já subiu 32% só este ano e é um dos itens que mais empurram 
a inflação. Diretor de Comercialização e Logística da petrolífera diz que preço 
tem que aumentar porque está “defasado”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/urgente-petrobras-anunciar-novo-aumento-
combustiveis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 20:24:13
Título: Bancada do PT aciona MPF contra Guedes por tentar afrouxar regras 
ambientais
Descrição: \Uma suposta revogação das regras que previnem o desmatamento da 
vegetação nativa da Mata Atlântica é um crime\, afirmam Bohn Gass e Nilto Tatto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bancada-pt-mpf-guedes-tentar-afrouxar-
regras-ambientais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 18:11:58
Título: Guedes fala em privatizar Petrobras e Banco do Brasil em 10 anos
Descrição: A empresários, ministro lamentou o ritmo das privatizações, mas 
prometeu acelerar a venda de estatais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-privatizar-petrobras-banco-do-
brasil-10-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 17:47:38
Título: Forças Armadas não cumpririam nenhuma ordem absurda, diz Bolsonaro
Descrição: Declaração foi dada durante evento alusivo aos mil dias de seu 
governo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-forcas-armadas-ordem-
absurda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 16:26:00
Título: Bolsonaro sobre inflação: “nada está tão ruim que não possa piorar”
Descrição: Presidente soltou a frase durante solenidade dos mil dias do seu 
governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-sobre-inflacao-nada-esta-
tao-ruim-que-nao-possa-piorar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 12:28:03
Título: Banco Central eleva projeção de inflação para 8,45%, mais que o dobro da
meta, de 3,75%
Descrição: A inflação para 2022 também foi revista para cima, chegando a 4,12% -
acima da meta de 3,25% projetada pelo governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/banco-central-eleva-
projecao-de-inflacao-para-845-mais-que-o-dobro-da-meta-de-375/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 11:38:32
Título: Eduardo Bolsonaro estreita relação com Steve Bannon e ex-assessores de 
Trump
Descrição: Com a popularidade do pai derretendo um ano antes das eleições 
presidenciais, Eduardo Bolsonaro busca sustentação \intelectual\ na ultradireita
dos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/eduardo-bolsonaro-estreita-
relacao-com-steve-bannon-e-ex-assessores-de-trump/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 10:52:44
Título: Lula e Janja se casam em 2022, Chico Buarque e Carol Proner serão 
padrinhos
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Descrição: anja se aposentou após trabalhar 19 anos na Itaipu Binacional. 
Morando em Curitiba, ela visitava Lula na Superintendência da Polícia Federal, 
onde começou o namoro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-e-janja-se-casam-em-2022-chico-
buarque-e-carol-proner-serao-padrinhos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-27 10:02:16
Título: Rua de São Paulo que homenageava torturador passa a se chamar Frei Tito
Descrição: Prefeito Ricardo Nunes sancionou lei do vereador Arselino Tatto (PT) 
que tira da rua o nome do torturador Fleury e coloca o do frade católico que foi
torturado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rua-de-sao-paulo-que-homenageava-
torturador-passa-a-se-chamar-frei-tito/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-28 00:21:51
Título: Biden recebe terceira dose da vacina contra o coronavírus
Descrição: Presidente dos EUA se dirige aos mais de 70 milhões de norte-
americanos que não foram vacinados: “Por favor, faça a coisa certa. Pode salvar 
a sua vida e a daqueles ao seu redor”
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-28/biden-recebe-terceira-
dose-da-vacina-contra-o-coronavirus.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-28 01:52:00
Título: Relator terá reuniões com Guedes e Fux para acelerar a tramitação da PEC
dos Precatórios
Descrição: Deputados do PT querem ouvir representantes da sociedade civil, vice-
presidente da Câmara chamou medida de \calote\
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/810630-relator-tera-reunioes-com-guedes-
e-fux-para-acelerar-a-tramitacao-da-pec-dos-precatorios/
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