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Fonte: MST
Data: 2021-09-29
Título: 7 escândalos de corrupção do governo Bolsonaro
Descrição: Corrupção passiva, obstrução da Justiça, falsidade ideológica, fake 
news: relembre alguns motivos para ir às ruas no sábado (2/10) contra o governo 
genocida
Url :  https://mst.org.br/2021/09/29/7-escandalos-de-corrupcao-do-governo-
bolsonaro/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-09-29
Título: Mais de 170 cidades já confirmaram atos neste sábado (2). Confira no Mapa
Descrição: Já está no ar o Mapa dos Atos do dia 2 de outubro pelo #ForaBolsonaro
que mostra, em tempo real, a dimensão da mobilização em todo o Brasil. Até 
agora, já tem atos marcados atos em 173 cidades do Brasil e do exterior. Confira
no mapa e se o ato de sua cidade não estiver cadastrado, sua entidade pode 
preencher as informações. Abaixo também pode ser conferida a lista de atos.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mais-de-170-cidades-ja-confirmaram-atos-
neste-sabado-2-confira-no-mapa-4f0b

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-30 00:53:40
Título: Juiz condena Prevent a indenizar paciente que não teve UTI, apenas 
cloroquina
Descrição: Carlos Alberto Reis teve que se transferir para o Albert Einstein 
para conseguir leito
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/juiz-condena-prevent-indenizar-paciente-
nao-uti-apenas-a-cloroquina/

Fonte: The Guardian
Data: 2021-09-29 18:45:14
Título: Rede de hospitais no Brasil acusada de esconder mortes de Covid e dar 
medicamentos não comprovados
Descrição: Grupo de médicos denunciantes deu um dossiê de 10.000 páginas aos 
investigadores no mês passado com alegações contra a Prevent Senior. Um dos 
maiores provedores de saúde do Brasil foi acusado de encobrir mortes por 
coronavírus, pressionar os médicos a prescrever tratamentos ineficazes e testar 
medicamentos não comprovados em pacientes idosos como parte do esforços 
ideologicamente carregados para ajudar o governo brasileiro a resistir ao 
bloqueio da Covid. 
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/29/brazil-prevent-
senior-hospital-chain-covid-accusations

Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-30 04:30:36
Título: Anticomunismo, Pinochet, fake news e homofobia: veja o que Bolsonaro 
compartilhou pelo WhatsApp na última semana
Descrição: BRASÍLIA — Vídeos com elogios ao ditador chileno Augusto Pinochet, 
disseminação de fake news sobre a vacinação de jovens, além de piadas 
homofóbicas e um interminável arsenal de sua já conhecida sanha anticomunista. O
GLOBO teve acesso a mensagens de WhatsApp remetidas pelo número pessoal de Jair 
Bolsonaro a pessoas próximas que expõem como o presidente da República tem usado
o aplicativo de mensagens ao longo dos últimos dias. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/anticomunismo-pinochet-fake-news-
homofobia-veja-que-bolsonaro-compartilhou-pelo-whatsapp-na-ultima-semana-
25218458

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-09-29 15:00:00
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Título: Vetos de Bolsonaro à lei de quebra das patentes beneficiam indústria e 
prejudicam cidadãos
Descrição: Para coordenador do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, 
Jair Bolsonaro barrou “os pontos mais importantes do projeto”, vetos devem ser 
avaliados amanhã (30/09)
Url :https://apublica.org/2021/09/vetos-de-bolsonaro-a-lei-de-quebra-das-
patentes-beneficiam-industria-e-prejudicam-cidadaos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-29 21:21:46
Título: Lula venceria de Bolsonaro, Doria e Leite com folga no 2º turno, aponta 
pesquisa PoderData
Descrição: Já o atual presidente perderia a eleição em todas as simulações 
feitas pelo instituto, que incluem Ciro Gomes, do PDT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/lula-venceria-de-bolsonaro-
doria-e-leite-com-folga-no-2-turno-aponta-pesquisa-poderdata

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-29 20:08:43
Título: PoderData: Lula venceria Bolsonaro no 2º turno por mais de 20 pontos, 
‘3ª via’ aparece estagnada
Descrição: Segundo a pesquisa, o petista também derrotaria com facilidade os 
tucanos João Doria e Eduardo Leite, Bolsonaro perderia em qualquer cenário
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/poderdata-lula-venceria-
bolsonaro-no-2o-turno-por-mais-de-20-pontos-3a-via-aparece-estagnada2/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-09-29
Título: Depoimento mostra que Hang agiu para manter suas lojas abertas a qualquer custo e 
testou ozonioterapia na própria mãe
Descrição: O empresário Luciano Hang depôs durante algumas horas, assertivo, na 
CPI da Pandemia. Chegou com total proteção da tropa de choque do governo, 
inclusive do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, indicando o grau que Hang 
ocupa na hierarquia do negacionismo. Negou ser negacionista, assim como o 
presidente Jair Bolsonaro já o fez em entrevista a dois extremistas de direita 
alemães. Porém, Hang não tomou vacina, promoveu a cloroquina, confessou que a 
própria mãe, Regina, fez o “tratamento precoce” e que autorizou que ela fosse 
tratada com ozonioterapia, que não tem qualquer comprovação científica, em um 
hospital da Prevent Senior.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/depoimento-mostra-que-hang-agiu-
para-manter-suas-lojas-abertas-a-qualquer-custo-e-testou-ozonioterapia-na-
propria-mae.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-29 18:56:50
Título: Médicos cearenses pedem renúncia de toda a direção do CFM por endosso ao
\tratamento precoce\
Descrição: Após episódios de reacionarismo médico no estado, profissionais 
reagem e assumem linha de frente contra o negacionismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/medicos-cearenses-pedem-
renuncia-de-toda-a-direcao-do-cfm-por-endosso-ao-tratamento-precoce

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 21:03:05
Título: General é condenado pelo TCU a devolver R$ 1,8 milhão usados 
indevidamente
Descrição: Militar reformou prédio Exército e um imóvel funcional onde vivia. 
Ele ainda deve pagar R$ 190 mil de multa pelo uso ilegal do dinheiro e ficará 
cinco anos impedido de exercer cargos públicos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/general-condenado-tcu-devolver-18-
milhao-usados-indevidamente/

Fonte: Montedo
Data: 2021-09-29
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Título: PGR diz ao STF que abriu apuração preliminar contra o ministro da Defesa
por ameaça às eleições
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) que abriu uma investigação preliminar contra o ministro 
da Defesa, Walter Braga Netto, por ameaça às eleições de 2022 em caso de não 
implementação do voto impresso.
Em parecer enviado ao ministro Gilmar Mendes, ele pede o arquivamento de uma 
petição ajuizada pelo advogado Ronan Botelho contra Braga Netto, porque os fatos
narrados por ele já estão em apuração na Procuradoria-Geral da República (PGR).
Url : https://www.montedo.com.br/2021/09/29/pgr-diz-ao-stf-que-abriu-apuracao-
preliminar-contra-o-ministro-da-defesa-por-ameaca-as-eleicoes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-29 17:40:02
Título: Governo Bolsonaro pagou diárias a 17 assessores por ida a ato de 7 de 
setembro na Paulista
Descrição: Comitiva presidencial viajou à capital paulista e recebeu, em média, 
diárias de mais de R$ 200 para alimentação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/governo-bolsonaro-pagou-diarias-
a-17-assessores-por-ida-a-ato-de-7-de-setembro-na-paulista

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-30 00:00:00
Título: Motociatas de Bolsonaro já custaram quase R$ 3 milhões aos cofres 
públicos
Descrição: As motociatas do presidente Jair Bolsonaro já custaram ao menos R$ 
2,8 milhões aos cofres públicos, segundo levantamento realizado pela Folha a 
partir de mais de 30 pedidos via Lei de Acesso à Informação.Leia mais 
(09/30/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/motociatas-de-bolsonaro-ja-custaram-quase-r-3-milhoes-aos-
cofres-publicos.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 23:07:28
Título: Bolsonaro foi avisado por Temer que Carluxo seria preso e ligou aos 
prantos para Moraes
Descrição: Quem revela a história é o deputado federal Paulo Pimenta (PT)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-avisador-temer-carluxo-
preso-e-ligou-moraes/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-29 11:09:10
Título: Tiro, paulada e soco: como sobrinho de Bolsonaro virou réu por tentar 
matar e agredir mulheres
Descrição: Vítimas eram pessoas com quem o acusado já havia se relacionado, em 
um dos casos, Orestes Bolsonaro chegou a atirar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/tiro-paulada-e-soco-sobrinho-de-
bolsonaro-e-reu-por-tentativa-de-feminicidio-e-lesao-corporal

Fonte: Congresso em Foco
Título: Senado aprova nova Lei de Improbidade Administrativa, que volta para 
Câmara
Descrição: O Plenário do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (29), uma 
nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, aprovado em junho pela Câmara
dos Deputados. Por 47 votos a 24, o texto, apresentado pelo senador Weverton 
(PDT-MA) e acordado em sessão da CCJ mais cedo foi acolhido, e todos os 
destaques sugeridos foram derrubados. A proposta agora [ ]The post Senado aprova
nova Lei de Improbidade Administrativa, que volta para Câmara appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/senado-aprova-texto-base-de-
nova-lei-de-improbidade-administrativa/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-29 10:51:03
Título: Artigo | A luta por direitos reprodutivos é global
Descrição: Mulheres em todo o mundo refletem sobre os diferentes obstáculos para
obter este direito fundamental e autonomia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/a-luta-por-direitos-
reprodutivos-e-global
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-29 10:14:54
Título: Defensoria pede que Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) explique 
alteração em obra de Niemeyer
Descrição: Local é usado como abrigo pela população em situação de rua e muro 
foi caracterizado como arquitetura higienista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/defensoria-pede-que-prefeitura-
de-duque-de-caxias-rj-explique-alteracao-em-obra-de-niemeyer

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-29 08:25:19
Título: MapBiomas: 57% das terras e matas do Pantanal foram queimadas ao menos 
uma vez em 36 anos
Descrição: Publicado nesta quarta (29), estudo mostra avanço das pastagens de 
15,9% para 30,9%, atividade é ligada a agronegócio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/mapbiomas-57-do-territorio-do-
pantanal-foram-queimados-ao-menos-uma-vez-em-36-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-29 07:51:55
Título: Controladoria-Geral da União tem homens em 100% dos cargos de primeiro 
escalão
Descrição: Órgão é chefiado por ministro acusado de machismo contra senadora 
durante depoimento à CPI da Pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/controladoria-geral-da-uniao-
tem-homens-em-100-dos-cargos-de-primeiro-escalao

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-29 19:50:30
Título: Justiça rejeita mais uma tentativa do MPF de reabrir o caso do sítio de 
Atibaia
Descrição: 'Por estar embasada nas provas tornadas nulas pelo STF, a denúncia 
não poderia ser ratificada de modo genérico', escreveu magistrada
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/justica-rejeita-mais-uma-vez-
tentativa-do-mpf-de-reabrir-o-caso-do-sitio-de-atibaia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-29 21:20:27
Título: STF condena ex-deputado André Moura a 8 anos de prisão por desvio de 
recursos públicos
Descrição: Moura foi líder do governo de Michel Temer (MDB) na Câmara e também é
acusado de peculato e formação de quadrilha
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-condena-ex-deputado-andre-
moura-a-8-anos-de-prisao-por-desvio-de-recursos-publicos/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-29 19:18:08
Título: Moraes manda agência detalhar gerenciamento de redes sociais do PTB
Descrição: O presidente da legenda, Roberto Jefferson, é investigado por 
supostamente usar a estrutura do partido para disparar fake news
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-manda-agencia-detalhar-
gerenciamento-de-redes-sociais-do-ptb/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-29 17:56:21
Título: Entenda em sete pontos o depoimento de Luciano Hang à CPI da Covid

https://www.cartacapital.com.br/politica/justica-rejeita-mais-uma-vez-tentativa-do-mpf-de-reabrir-o-caso-do-sitio-de-atibaia/
https://www.cartacapital.com.br/politica/justica-rejeita-mais-uma-vez-tentativa-do-mpf-de-reabrir-o-caso-do-sitio-de-atibaia/
https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-manda-agencia-detalhar-gerenciamento-de-redes-sociais-do-ptb/
https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-manda-agencia-detalhar-gerenciamento-de-redes-sociais-do-ptb/
https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-condena-ex-deputado-andre-moura-a-8-anos-de-prisao-por-desvio-de-recursos-publicos/
https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-condena-ex-deputado-andre-moura-a-8-anos-de-prisao-por-desvio-de-recursos-publicos/
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/controladoria-geral-da-uniao-tem-homens-em-100-dos-cargos-de-primeiro-escalao
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/controladoria-geral-da-uniao-tem-homens-em-100-dos-cargos-de-primeiro-escalao
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/mapbiomas-57-do-territorio-do-pantanal-foram-queimados-ao-menos-uma-vez-em-36-anos
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/mapbiomas-57-do-territorio-do-pantanal-foram-queimados-ao-menos-uma-vez-em-36-anos
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/defensoria-pede-que-prefeitura-de-duque-de-caxias-rj-explique-alteracao-em-obra-de-niemeyer
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/defensoria-pede-que-prefeitura-de-duque-de-caxias-rj-explique-alteracao-em-obra-de-niemeyer
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/a-luta-por-direitos-reprodutivos-e-global
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/a-luta-por-direitos-reprodutivos-e-global


Descrição: Em sessão tumultuada, o empresário e militante bolsonarista irritou 
senadores e foi chamado de 'negacionista' pelo presidente da comissão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/entenda-em-sete-pontos-o-
depoimento-de-luciano-hang-a-cpi-da-covid/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-29 16:10:38
Título: TSE permite a Bolsonaro e PT acessarem provas do inquérito das fake news
Descrição: O presidente é investigado no Supremo por expor na internet 
informações de um inquérito sigiloso da PF sobre a invasão de sistema do TSE
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-permite-a-bolsonaro-e-pt-
acessarem-provas-do-inquerito-das-fake-news/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-29 16:00:11
Título: YouTube anuncia que deletará todos os vídeos com fake news sobre vacinas
Descrição: A plataforma informou já ter apagado, em um ano, mais de 130 vídeos 
que violavam as regras
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/youtube-anuncia-que-deletara-
todos-os-videos-com-fake-news-sobre-vacinas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-29 15:56:11
Título: À CPI, Hang assume ter atuado junto a empresas intermediadoras de 
vacinas
Descrição: 'Não queríamos os mesmos fornecedores para não atrapalhar a vacinação
do SUS', justificou o empresário
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/a-cpi-hang-assume-ter-atuado-
junto-a-empresas-intermediadoras-de-vacinas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-29 15:05:15
Título: EUA declara 23 espécies permanentemente extintas
Descrição: A lista também inclui onze espécies endêmicas do Havaí e da ilha de 
Guam, incluindo vários pássaros e um tipo de morcego
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eua-declara-23-especies-
permanentemente-extintas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-29 14:46:04
Título: PDT anuncia 1ª aparição de Ciro Gomes em atos organizados pela Campanha 
Fora Bolsonaro
Descrição: Ciro Gomes e Carlos Lupi estarão pelo Rio de Janeiro durante a manhã 
e irão a São Paulo à tarde
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pdt-anuncia-1a-aparicao-de-ciro-
gomes-em-atos-organizados-pela-campanha-fora-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-29 22:45:25
Título: Carlos Bolsonaro, o Carluxo, seria preso após manifestação no dia 7 de 
Setembro, revela deputado do PT
Descrição: O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) desvendou o cinematográfico recuo do
presidente Jair Bolsonaro, no golpe de 7 de Setembro, deixando seus companheiros
de aventura na  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/carlos-bolsonaro-o-carluxo-seria-
preso-apos-manifestacao-no-dia-7-de-setembro-revela-deputado-do-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-29 18:37:17
Título: Bobo da Corte, Louro José, Palhaço, Véio da Havan, Fanfarrão, são os 
apelidos do empresário Luciano Hang
Descrição: O empresário catarinense Luciano Hang, na CPI da Pandemia, deixou 
aflorar seus apelidos: Bobo da Corte, Louro José, Palhaço, Véio da Havan, 
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Fanfarrão, Burro, etc.  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/bobo-da-corte-louro-jose-palhaco-
veio-da-havan-fanfarrao-sao-os-apelidos-do-empresario-luciano-hang/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-29 12:17:03
Título: Lula defende anistia à dívida de estudante para facilitar acesso à 
universidade pública [vídeo]
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em entrevista na 
Rádio Capital, de Cuiabá (MT), defendeu nesta quarta (29/09) anistia à dívida de
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/lula-ao-vivo-convoca-manifestacao-
pelo-impeachment-de-bolsonaro-siga/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-30 00:56:21
Título: Fenae cobra contratação de concursados da Caixa, que tem déficit de 20 
mil bancários
Descrição: Banco não informa data para contratação de pelo menos três mil 
concursados, entre eles mil pessoas com deficiência. Entidade alerta que 
carência de empregados coloca em risco assistência à população
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fenae-cobra-contratacao-concursados-
caixa-deficit-20-mil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 20:53:31
Título: Petroleiros desmentem Bolsonaro: Culpa da alta dos combustíveis é da 
política de preços
Descrição: Deyvid Bacelar, coordenador da FUP, aponta que política não leva em 
conta que o Brasil produz cerca de 90% do petróleo que consome
Url :https://revistaforum.com.br/politica/petroleiros-desmentem-bolsonaro-alta-
combustiveis-politica-de-precos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 20:21:15
Título: Desespero: bolsonaristas criam fake news sobre advogada que desnudou 
escândalo da Prevent Senior
Descrição: Nas redes, circula informação de que Bruna Morato seria filha do 
presidente da Federação Brasileira de Hospitais, o que é mentira, advogada 
anuncia que vai processar aqueles que não se retratarem
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/desespero-bolsonaristas-criam-
fake-news-sobre-advogada-que-desnudou-escandalo-da-prevent-senior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 19:19:30
Título: “Errei redondamente”: Com artigo na Folha, Zé de Abreu pede desculpas a 
Tabata Amaral
Descrição: Ator se retrata por compartilhar tuíte com tom de ameaça à deputada e
propõe luta conjunta \contra os grandes problemas do Brasil\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/errei-redondamente-com-artigo-na-
folha-ze-de-abreu-pede-desculpas-a-tabata-amaral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 17:28:31
Título: Corrupção: Carlos Bolsonaro mantém três funcionários investigados por 
rachadinhas
Descrição: Atual chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro, Jorge Luiz Fernandes é 
uma das peças-chaves do esquema de corrupção, segundo o MP-RJ
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/corrupcao-carlos-bolsonaro-
mantem-tres-funcionarios-investigados-por-rachadinhas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 13:58:50
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Título: Assessores de Jair Bolsonaro disputam comando do Gabinete do ódio
Descrição: Disputa das eleições 2022 elevou a temperatura entre os assessores 
especiais do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/assessores-de-jair-
bolsonaro-disputam-comando-do-gabinete-do-odio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 11:50:23
Título: “Se a gente quiser derrubar todas as árvores, a gente derruba”, diz 
líder do Movimento Conservador Amazonas
Descrição: Fala se deu durante audiência pública sobre a pavimentação da BR-319 
onde o Prêmio Nobel da Paz e pesquisador do Inpa, Philip Fearnside, foi alvo de 
ataques xenófobos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/derrubar-arvores-amazonas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-29 11:42:51
Título: Comitê da ONU sugere ao Brasil fim da Lei da Anistia para punir crimes 
da ditadura
Descrição: As conclusões e recomendações do Comitê da ONU sobre Desaparecimentos
Forçados deixam claro que o Brasil não cumpre o direito internacional
Url :https://revistaforum.com.br/global/comite-da-onu-sugere-ao-brasil-fim-da-
lei-da-anistia-para-punir-crimes-da-ditadura/
 
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: The Intercept
Data: 2021-09-29 22:44:10
Título: Ativista que teve irmão e cunhada assassinados luta pelo reflorestamento
da mata nativa no Pará
Descrição: Claudelice é ativista florestal e coordena o Projeto de Assentamento 
Praia-Alta Piranheira, que protege o restinho de floresta que existe na região 
de Marabá, no sudeste do Pará. Em 2011, a ativista teve o irmão e a cunhada 
assassinados numa emboscada de pistoleiros. O casal denunciava a extração ilegal
de madeira na região. Hoje, Claudelice&#62,&#62,The post Ativista que teve irmão
e cunhada assassinados luta pelo reflorestamento da mata nativa no Pará appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/29/ativista-que-teve-irmao-e-cunhada-
assassinados-luta-pelo-reflorestamento-da-mata-nativa-no-para/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-30 08:16:56
Título: 75 anos dos julgamentos de Nuremberg: o que exames psicológicos 
revelaram sobre nazistas?
Descrição: Em 1º de outubro de 1946 teve fim o processo histórico contra os 
autores de atrocidades sem precedentes cometidas na 2ª Guerra.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-55035660?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-30 02:25:26
Título: Disputa entre facções deixa ao menos 116 mortos em prisão do Equador
Descrição: Conflitos em penitenciária na cidade de Guayaquil começaram na noite 
de terça-feira (28/9). Presidente declarou ‘estado de exceção nacional em todo o
sistema prisional’.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58744340?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
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Data: 2021-09-29 18:42:21
Título: Vulcão nas Canárias: o desespero de família após casa 'milagrosa' ser 
consumida por lava 
Descrição: A propriedade ficou conhecida como a \casa milagrosa\ depois de 
escapar da lava que fluía do vulcão Cumbre Vieja.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58740554?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-29 23:59:00
Título: Câmara aprova auxílio gás para famílias de baixa renda
Descrição: Valor mínimo do auxílio deverá corresponder à metade do preço do 
botijão de 13 Kg
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/811719-camara-aprova-auxilio-gas-para-
familias-de-baixa-renda/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-29 23:30:00
Título: Pescadores pedem ajuda financeira após doença da urina preta comprometer
vendas
Descrição: Cientistas buscam explicações para a Síndrome de Haff, pacientes 
relatam também dor muscular e nos rins após consumir peixes intoxicados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/811742-pescadores-pedem-ajuda-
financeira-apos-doenca-da-urina-preta-comprometer-vendas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-29 10:16:26
Título: Austrália teria discutido caso Assange com EUA após relato de possível 
assassinato dele
Descrição: Austrália revela que sua chanceler discutiu a situação de Assange com
seus homólogos dos EUA e Reino Unido, em meio às notícias do que a CIA norte-
americana planejou o sequestro ou assassinato do cofundador do WikiLeaks.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021092918070196-australia-teria-
discutido-caso-assange-com-eua-apos-relato-de-possivel-assassinato-dele/
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