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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 00:40:19
Título: ANS autua Prevent Senior por não informar pacientes usados como cobaias
Descrição: Autuação foi apresentada na véspera do depoimento bombástico da 
advogada Bruna Morato à CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ans-autua-prevent-senior-pacientes-
usados-como-cobaias/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-28 19:15:18
Título: Vai vendo, Brasil: Petrobras anuncia alta de 8,89% no preço do diesel
Descrição: Um dia após o presidente Jair Bolsonaro prometer que o pior ainda 
estaria por vir, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (28/09) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/vai-vendo-brasil-petrobras-anuncia-
alta-de-889-no-preco-do-diesel/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-09-28
Título: "Óbito também é alta", "entregue o kit e não interne o paciente": as 
ordens que eram dadas na Prevent Senior
Descrição: Uma das ordens, segundo ela, dizia o seguinte: "entregue o kit 
[Covid] e não interne o paciente. É uma ordem expressa". Para senadores, fica 
clara a intenção da operadora de, além de diminuir o número de internações e 
óbitos pela Covid-19, o que poderia atrair ainda mais clientes, também 
economizar no atendimento aos pacientes. Uma internação em decorrência do 
coronavírus é muito mais cara do que a aplicação indiscriminada do chamado "kit 
Covid", baseado em medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19, 
como a hidroxicloroquina.
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/obito-tambem-e-alta-entregue-o-kit-e-
nao-interne-o-paciente-as-ordens-que-eram-dadas-na-prevent-senior

Fonte: Viomundo
Data: 2021-09-28
Título: Advogada diz à CPI que Prevent Senior obrigou médicos a prescrever o kit covid, 
que ele era para reduzir custos; hospital fraudou prontuários
Descrição: A Prevent Senior obrigou profissionais a receitar medicamentos contra
a covid-19 mesmo sem eficácia e com riscos colaterais. Em depoimento à CPI da 
Covid nesta terça-feira (28), a advogada Bruna Morato, que representa médicos 
que denunciaram a operadora, afirmou que a Prevent não respeitou a autonomia 
médica.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/advogada-diz-a-cpi-que-prevent-
senior-obrigou-medicos-a-prescrever-o-kit-covid-que-ele-era-para-reduzir-custos-
hospital-fraudou-prontuarios.html

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-28
Título: ‘Prevent Senior tinha permissão para matar em nome de fórmula 
milagrosa’, diz senador
Descrição: O depoimento da advogada Bruna Morato foi o mais contundente da CPI 
da Covid desde sua instalação, segundo vários senadores. Representante de ex-
médicos que denunciaram a Prevent Senior, ela saiu do Senado com pedido de 
proteção a sua segurança. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-
presidente da comissão, requisitou à secretaria da Mesa que oficiasse a Polícia 
Federal para que se manifeste com urgência sobre o pedido, sugerido pelo senador
Alessandro Vieira (Cidadania-SE). A advogada agradeceu, pois disse ter “grande 
preocupação com o que vai acontecer com a minha vida a partir do dia de hoje”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/prevent-senior-
permissao-para-matar/
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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Médicos que recusavam 'kit covid' eram demitidos pela Prevent\
Descrição: À CPI, advogada que representa grupo de médicos da Prevent Senior 
relata práticas ilegais da empresa e diz que rede maquiou estudos sobre 
cloroquina para adequá-los a declarações de Bolsonaro.
Url :https://www.dw.com/pt-br/médicos-que-recusavam-kit-covid-eram-demitidos-
pela-prevent/a-59344864?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-28 23:19:09
Título: Roberto Requião convoca manifestação pelo ‘Fora Bolsonaro’ neste sábado,
dia 2 de outubro
Descrição: Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná, publicou vídeo 
nas redes sociais convocando a manifestação pelo &#8216,Fora Bolsonaro&#8216, em
Curitiba. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/roberto-requiao-convoca-
manifestacao-pelo-fora-bolsonaro-neste-sabado-dia-2-de-outubro/

Fonte: MST
Data: 2021-09-28
Título: 28 de setembro de 1864: Associação Internacional dos Trabalhadores
Descrição: Com reivindicações que iam além de econômicas, cerca de 2 mil 
trabalhadores de diversos países se reuniam em Londres, para criação da AIT, 
depois conhecida como a Primeira Internacional
Url :  https://mst.org.br/2021/09/28/28-de-setembro-de-1864-associacao-
internacional-dos-trabalhadores/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-28 19:30:26
Título: Policiais são flagrados agredindo mulher negra a socos e joelhadas no 
Espírito Santo
Descrição: Segundo a PM, os policiais foram prestar apoio ao Samu porque a 
mulher estaria em surto e seria internada. O caso será investigado
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policiais-sao-flagrados-
agredindo-mulher-negra-a-socos-e-joelhadas-no-espirito-santo/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-28 20:57:55
Título: Senadores dos EUA pedem que Biden alerte Bolsonaro sobre ‘graves 
consequências’ em caso de ‘ruptura’
Descrição: Parlamentares mencionaram os riscos de 'declínio democrático' no 
Brasil diante das ameaças do ex-capitão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senadores-dos-eua-pedem-que-biden-
alerte-bolsonaro-sobre-graves-consequencias-em-caso-de-ruptura/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-28 15:52:13
Título: Bolsa Família reduziu mortalidade infantil em 17%, aponta estudo
Descrição: Pesquisa realizada entre 2006 e 2015 comparou a situação de famílias 
beneficiárias e não beneficiárias do programa
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsa-familia-reduziu-
mortalidade-infantil-em-17-aponta-estudo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-28 10:52:32
Título: Stedile do MST debate política e economia da China com pesquisador em 
Xangai
Descrição: Entre os temas previstos, estão a crise da empresa Evergrande e 
política internacional chinesa para o Sul global
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/28/ao-vivo-stedile-do-mst-debate-
politica-e-economia-da-china-com-pesquisador-em-xangai-as-12h
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-28 10:25:33

https://www.dw.com/pt-br/m%C3%A9dicos-que-recusavam-kit-covid-eram-demitidos-pela-prevent/a-59344864?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/m%C3%A9dicos-que-recusavam-kit-covid-eram-demitidos-pela-prevent/a-59344864?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://mst.org.br/2021/09/28/28-de-setembro-de-1864-associacao-internacional-dos-trabalhadores/
https://mst.org.br/2021/09/28/28-de-setembro-de-1864-associacao-internacional-dos-trabalhadores/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/roberto-requiao-convoca-manifestacao-pelo-fora-bolsonaro-neste-sabado-dia-2-de-outubro/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/roberto-requiao-convoca-manifestacao-pelo-fora-bolsonaro-neste-sabado-dia-2-de-outubro/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsa-familia-reduziu-mortalidade-infantil-em-17-aponta-estudo/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsa-familia-reduziu-mortalidade-infantil-em-17-aponta-estudo/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policiais-sao-flagrados-agredindo-mulher-negra-a-socos-e-joelhadas-no-espirito-santo/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policiais-sao-flagrados-agredindo-mulher-negra-a-socos-e-joelhadas-no-espirito-santo/
https://www.cartacapital.com.br/politica/senadores-dos-eua-pedem-que-biden-alerte-bolsonaro-sobre-graves-consequencias-em-caso-de-ruptura/
https://www.cartacapital.com.br/politica/senadores-dos-eua-pedem-que-biden-alerte-bolsonaro-sobre-graves-consequencias-em-caso-de-ruptura/
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/28/ao-vivo-stedile-do-mst-debate-politica-e-economia-da-china-com-pesquisador-em-xangai-as-12h
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/28/ao-vivo-stedile-do-mst-debate-politica-e-economia-da-china-com-pesquisador-em-xangai-as-12h


Título: MST inicia experiência de turismo em assentamento da Zona da Mata em 
Minas Gerais
Descrição: Com direito a café da manhã e almoço, primeiro dia de visitas recebeu
40 visitantes. Assentamento fica em Goianá (MG)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/28/mst-inicia-experiencia-de-
turismo-em-assentamento-da-zona-da-mata-em-minas-gerais
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-28 00:00:00
Título: Unicamp revoga título de doutor honoris causa de Jarbas Passarinho por 
apoio ao AI-5
Descrição: A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) revogou nesta terça-
feira (28) o título de doutor honoris causa concedido ao ex-ministro da ditadura
Jarbas Passarinho. A decisão ocorre porque o político foi um dos proponentes do 
Ato Institucional nº 5, em 1968, durante o período do regime militar no 
Brasil.Leia mais (09/28/2021 - 19h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/unicamp-revoga-titulo-de-doutor-honoris-causa-de-jarbas-
passarinho-por-apoio-ao-ai-5.shtml

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-28 15:00:00
Título: Brasil retrocede enquanto descriminalização do aborto avança na América 
Latina
Descrição: Coordenadora do Católicas pelo direito de Decidir, Rosângela Talib 
diz que mentalidade conservadora foi institucionalizada e barra avanço de 
direitos reprodutivos e sexuais no país
Url :https://apublica.org/2021/09/brasil-retrocede-enquanto-descriminalizacao-
do-aborto-avanca-na-america-latina/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-28 10:13:35
Título: Artigo | A luta necessária e urgente pela legalização do aborto no 
Brasil
Descrição: 28 de setembro é o Dia de luta pela descriminalização do aborto na 
América Latina e Caribe
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/28/artigo-a-luta-necessaria-e-
urgente-pela-legalizacao-do-aborto-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-28 09:31:35
Título: Nas favelas do RJ, 54% dos entrevistados perderam o emprego formal na 
pandemia da covid
Descrição: Coletivo Movimentos ressalta que ajuda veio mais de moradores e 
associações do que do governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/28/nas-favelas-do-rj-54-dos-
entrevistados-perderam-o-emprego-formal-na-pandemia-da-covid

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-28 16:46:43
Título:  Para ex-ministro da Saúde, CPI da Covid deveria ter convocado Braga 
Netto e outros militares
Descrição: \Faltou sentar chefes militares que atuam num círculo muito próximo 
ao Bolsonaro\, disse Chioro em entrevista ao BdF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/28/para-ex-ministro-da-saude-cpi-
da-covid-deveria-ter-convocado-braga-netto-e-outros-militares
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-28 09:30:44
Título: CAPES lança edital para projetos de pesquisas sobre a pandemia de covid-
19
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Descrição: Propostas devem ser inscritas entre os dias 4 de outubro e 22 de 
novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/28/capes-lanca-edital-para-
projetos-de-pesquisas-sobre-a-pandemia-de-covid-19
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-28 21:25:06
Título: TSE aprova abertura de códigos das urnas eletrônicas com um ano de 
antecedência
Descrição: Entre os membros do grupo fiscalizador está o general do Exército 
Heber Garcia Portella, indicado pelo ministro da Defesa, Braga Netto
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-aprova-abertura-de-codigos-
das-urnas-eletronicas-com-um-ano-de-antecedencia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-28 20:21:50
Título: Servidores fazem vigília no Congresso em protesto contra a Reforma 
Administrativa
Descrição: PEC 32 foi aprovada na comissão especial da Câmara e já está pronta 
para ir ao plenário
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/servidores-fazem-vigilia-no-
congresso-em-protesto-contra-a-reforma-administrativa/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-28 19:32:06
Título: CPI pede proteção policial a advogada que denunciou a Prevent Senior e 
expôs ‘pacto’ com o Gabinete Paralelo
Descrição: Depoimento de Bruna Morato é visto como 'o mais impactante' da 
comissão. Randolfe Rodrigues diz que a oitiva 'mostra uma cena macabra'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-pede-protecao-policial-a-
advogada-que-denunciou-a-prevent-senior-e-expos-pacto-com-o-gabinete-paralelo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-28 16:19:50
Título: Países da América Latina precisam do povo na rua o tempo todo, destaca 
filósofo venezuelano
Descrição: Para Manuel Carballido, Brasil precisa se integrar à América Latina
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/lado/paises-da-america-latina-
precisam-do-povo-na-rua-o-tempo-todo-destaca-filosofo-venezuelano/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-28 16:10:48
Título: Alessandro Vieira diz que Marcos Rogério ‘passa vergonha’ na CPI: ‘Tente
novamente o acesso à OAB’
Descrição: O senador da base bolsonarista tentou fazer advogada revelar os nomes
de clientes
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/alessandro-vieira-diz-que-
marcos-rogerio-passa-vergonha-na-cpi-tente-novamente-o-acesso-a-oab/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-28 16:03:45
Título: CPI quer investigar CFM, Cremesp e ANS sobre omissões no caso Prevent
Descrição: A solicitação foi aprovada durante o depoimento da advogada Bruna 
Morato, que defende médicos que trabalharam na empresa
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/cpi-quer-investigar-cfm-
cremesp-e-ans-sobre-omissoes-no-caso-prevent/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-28 13:40:53
Título: Mãe de Luciano Hang usou remédios ineficazes sem autorização no 
prontuário, diz advogada
Descrição: 'Eu não tenho como afirmar se a família tinha ou não conhecimento 
disso', declarou Bruna Morato em depoimento à CPI da Covid
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mae-de-luciano-hang-usou-
remedios-ineficazes-sem-autorizacao-no-prontuario-diz-advogada/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-28 22:33:50
Título: Caminhoneiros ameaçam fazer nova paralisação após aumento do diesel
Descrição: Diante do reajuste do preço do diesel, nesta terça-feira (28/9), 
representantes de associações de caminhoneiros afirmaram ao Metrópoles [parceiro
do Blog do Esmael] que vão  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/caminhoneiros-ameacam-fazer-nova-
paralisacao-apos-aumento-do-diesel/
 
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: 2021-09-29 01:57:09
Título: Nise Yamaguchi solta nota para negar envolvimento com mortes de 
pacientes no escândalo Prevent Senior
Descrição: Médica é apontada pela CPI como integrante do gabinete paralelo do 
governo Bolsonaro que teria firmado \pacto\ com a Prevent Senior nos 
experimentos com \kit Covid\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nise-yamaguchi-solta-nota-para-negar-
envolvimento-com-mortes-de-pacientes-no-escandalo-prevent-senior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 01:17:35
Título: Não tá fácil: Ambev vai aumentar o preço da cerveja
Descrição: Na segunda-feira, Bolsonaro lembrou que \nada está tão ruim que não 
possa piorar”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ambev-vai-aumentar-o-preco-da-cerveja/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 01:12:32
Título: Prefeito de Nova York a Michelle Bolsonaro: “Mande seu marido se 
vacinar”
Descrição: Bill De Blasio voltou a criticar presidente brasileiro e dizer que 
ele é \perigo para as outras pessoas\ ao compartilhar notícia de que Michelle 
tomou vacina contra Covid nos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/global/prefeito-de-nova-york-a-michelle-
bolsonaro-mande-seu-marido-se-vacinar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 23:37:39
Título: Dossiê Covid: distanciamento não é respeitado em 85% de agências da 
Caixa
Descrição: Pesquisa apoiada Fenae e desenvolvida pela USP, Unesp e UFPA também 
revela que “sempre ou quase sempre” falta ventilação em 80% de unidades do banco
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dossie-covid-distanciamento-nao-
respeitado-85-agencias-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 23:35:53
Título: Além da PGR, TCU também é acionado para apurar propaganda do governo no 
“Wi-Fi Brasil”
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Descrição: Na Câmara, deputado do PT quer convocar ministro das Comunicações 
para explicar a autopromoção do governo que estudantes e professores são 
obrigados a assistir para acessar rede pública de internet
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alem-da-pgr-tcu-tambem-e-acionado-
para-apurar-propaganda-do-governo-no-wi-fi-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 20:02:29
Título: Lula envia carta ao “companheiro” Olaf Scholz, do partido que venceu 
eleição na Alemanha
Descrição: Ex-presidente brasileiro saudou a vitória dos sociais-democratas no 
país europeu, leia
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-envia-carta-ao-companheiro-olaf-
scholz-do-partido-que-venceu-eleicao-na-alemanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 19:55:27
Título: Turistando na política: Moro quer encontrar Doria
Descrição: Ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, que se refugiou nos EUA após o 
caos que ajudou a criar se instalar no país, pretende medir sua temperatura 
política com o governador de SP. Chefe da Lava Jato já se reuniu com Mandetta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/turistando-politica-moro-encontrar-
doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 18:21:36
Título: Corregedor do CNMP reforça pedido de demissão procuradores da Lava Jato
Descrição: Julgamento foi interrompido após pedido de vista de um dos 
conselheiros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cnmp-pedido-demissao-procuradores-
lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 16:36:46
Título: Fórum Onze e Meia #609 – Dono do Itaú ameaça Lula com discurso 
neoliberal e declara apoio a Doria
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta e entrevista de Alfredo 
Setubal, do Itaú, que se posicionou contra a volta de Lula em 2022. E ainda: 
preço do arroz e feijão explode, Petrobras deve anunciar novo aumento dos 
combustíveis e fuga de brasileiros no governo Bolsonaro, entre outras notícias 
do dia. Convidados: José Maria [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
609-dono-do-itau-ameaca-lula-com-discurso-neoliberal-e-declara-apoio-a-doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 14:19:10
Título: Dono do Itaú ameaça Lula com discurso neoliberal e declara apoio a Doria
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta e entrevista de Alfredo 
Setubal, do Itaú, que se posicionou contra a volta de Lula em 2022. E ainda: 
preço do arroz e feijão explode, Petrobras deve anunciar novo aumento dos 
combustíveis e fuga de brasileiros no governo Bolsonaro, entre outras notícias 
do dia. Convidados: José Maria [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/dono-do-itau-ameaca-lula-com-discurso-
neoliberal-e-declara-apoio-a-doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 14:18:48
Título: Convite para filiação de Bolsonaro implode PTB, de Roberto Jefferson
Descrição: Convite de Otávio Fakhoury sem a presença da presidenta em exercício 
do partido gerou mal-estar no PTB. Atrito refletiu na relação de Cristiane 
Brasil com o pai, Roberto Jefferson, que em carta disse que \política não é 
dinastia\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/convite-para-filiacao-de-bolsonaro-
implode-ptb-de-roberto-jefferson/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 13:45:25
Título: Juíza persegue jornalista que divulgou sua participação em ato 
bolsonarista do 7 de Setembro
Descrição: Isabelle Noronha, do Paraná, fez B.O. contra José Maschio, que 
denunciou sua participação em ato, juíza foi denunciada à corregedoria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiza-persegue-jornalista-que-
divulgou-sua-participacao-em-ato-bolsonarista-do-7-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 13:40:52
Título: Funcionário do Carrefour desaparece e é encontrado dois dias depois 
preso em elevador
Descrição: A loja funcionou normalmente durante o período do desaparecimento e 
ninguém notou que o homem estava preso dentro do equipamento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/funcionario-carrefour-desaparece/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 13:36:09
Título: CPI: “Queiroga está a um passo de ser indiciado”, diz Randolfe Rodrigues
Descrição: Vice-presidente da CPI, senador quer que Marcelo Queiroga apresente 
um programa de vacinação para 2022 e inclua crianças e adolescentes no Plano 
Nacional de Imunização. \Sem responder a essas perguntas satisfatoriamente, o 
ministro será indiciado\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-queiroga-esta-a-um-passo-de-ser-
indiciado-diz-randolfe-rodrigues/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 11:46:01
Título: Incertezas do governo Bolsonaro fazem com que exportadores deixem US$ 46
bi no exterior
Descrição: Apesar das exportações recordes para 2021, empresas têm optado por 
manter fora do país parte do lucro obtido com as vendas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/incertezas-exportadores-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 10:44:15
Título: Temer diz que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade no 7 de 
Setembro, veja vídeo
Descrição: Já com relação à Dilma, ele evitou falar sobre as pedaladas e disse 
que impeachment era decretado pelo povo nas ruas e não pelo Congresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/temer-diz-que-bolsonaro-cometeu-crime-
de-responsabilidade-no-7-de-setembro-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-28 09:01:39
Título: Arrependido, dono do Itaú diz que “havia grande expectativa com a 
eleição” de Bolsonaro
Descrição: Em rara entrevista, o banqueiro Alfredo Setúbal mostra-se 
decepcionado com Paulo Guedes, declara apoia a Doria e diz que \Lula foi um bom 
presidente\: Não há um sentimento anti-Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/arrependido-dono-do-itau-diz-que-
havia-grande-expectativa-com-a-eleicao-de-bolsonaro/
 
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/
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-28 20:24:04
Título: Desmatamento e modelo agrícola aumentam risco de 'tempestade de poeira'
Descrição: Região afetada tem um dos menores índices de cobertura florestal do 
país e mantinha longas extensões de terra agrícola nua na véspera do fenômeno.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58725641?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-28 08:45:30
Título: Como Prevent Senior cresceu como 'única alternativa' para idosos
Descrição: Analistas avaliam que, mesmo diante dos escândalos envolvendo a 
empresa, ela tende a ser pouco afetada em seu número de beneficiários - 542 mil,
segundo a ANS, o que coloca a operadora entre as dez maiores do Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58714986?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-28 23:02:18
Título: Abismo da Prevent Senior se amplia com depoimento de advogada à CPI e 
ameaça tragar Governo Bolsonaro
Descrição: Bruna Morato, representante de 12 médicos, afirma que havia um 
alinhamento da operadora de saúde com o ‘gabinete paralelo’ e o Ministério da 
Economia com o intuito de manter a economia girando
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-28/abismo-da-prevent-senior-se-
amplia-com-depoimento-de-advogada-a-cpi-e-ameaca-tragar-governo-bolsonaro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-28 23:26:51
Título: O caminho de mentiras que levou o bilionário bolsonarista Luciano Hang à
CPI da Pandemia 
Descrição: Defensor do tratamento precoce, empresário é investigado por 
financiar disparos ilegais de mensagens na campanha da eleição de 2018 e por 
bancar blogueiros que espalham ‘fake news’
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-28/o-caminho-de-mentiras-que-
levou-o-bilionario-bolsonarista-luciano-hang-a-cpi-da-pandemia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-28 00:00:00
Título: Há uma bomba relógio no TSE
Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral revelou que nas próximas semanas 
julgará o processo de cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. 
Parece falta de assunto, mas é bom que se diga: trata-se de uma iniciativa 
retardatária e inoportuna, caso clássico de tapetão.Leia mais (09/28/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/09/ha-uma-bomba-relogio-no-tse.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-28 00:00:00
Título: Organização de atos contra Jair Bolsonaro decide usar hino nacional e 
cores verde e amarela
Descrição: Organizadores dos atos contra o presidente Jair Bolsonaro decidiram 
na noite desta segunda (27) que v&atilde,o levar &agrave,s ruas as cores verde e
amarela e o hino nacional.Leia mais (09/28/2021 - 08h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/09/organizacao-de-atos-contra-jair-bolsonaro-decide-
usar-hino-nacional-e-cores-verde-e-amarela.shtml
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