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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-02 00:31:20
Título: 2 de outubro: Atos contra Bolsonaro acontecerão em 317 cidades e 18 
países
Descrição: Confira aqui a lista completa das mobilizações que prometem ser as 
maiores desde o início da Campanha Fora Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/2-outubro-atos-contra-bolsonaro-317-
cidades/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-01
Título: Esquerda democrática e direita liberal se unem pelo Fora Bolsonaro neste
sábado
Descrição: Na Avenida Paulista, em São Paulo, representantes de 21 partidos 
participam das manifestações pelo impeachment de Bolsonaro. “Impossível suportar
esse governo até 2023”, diz Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/esquerda-democratica-
e-direita-liberal-se-unem-pelo-fora-bolsonaro-neste-sabado/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-02 05:45:06
Título: Gestão da economia é outra face genocida do governo Bolsonaro
Descrição: Um governo que coloca o botijão de gás ao custo de mais de 10% de um 
salário mínimo é porque quer ver seu povo morrer de fome
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/gestao-da-economia-e-
outra-face-genocida-do-governo-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 16:38:12
Título: Sâmia Bomfim envia à CPI “farta comprovação” de omissão da EBC na 
cobertura da pandemia
Descrição: Iniciativa vem após dossiê de funcionários da empresa pública, também
entregue à CPI, sobre censura às matérias que davam a real dimensão da crise 
sanitária, em março, Fórum ouviu alguns desses funcionários. Relembre
Url :https://revistaforum.com.br/politica/samia-bomfim-envia-a-cpi-farta-
comprovacao-de-omissao-da-ebc-na-cobertura-da-pandemia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 15:11:36
Título: Artigo | Por que a Reforma Administrativa é um \desastre de proporções 
bolsonaras\?
Descrição: A premissa para a reforma deveria ser, evidentemente, a melhoria da 
qualidade do serviço público. Não é o caso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/artigo-por-que-a-reforma-
administrativa-e-um-desastre-de-proporcoes-bolsonaras

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-01 18:00:06
Título: Defensoria Pública aciona Justiça contra CFM e cobra indenização por 
chancela a remédios ineficazes
Descrição: 'Não há justificativa em recomendar ou ao menos autorizar o uso 
destes medicamentos, mesmo que para fins experimentais', diz a DPU
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/defensoria-publica-aciona-
justica-contra-cfm-e-cobra-indenizacao-por-chancela-a-remedios-ineficazes/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-02 04:30:56
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Título: Inflação da carne: preços disparam, e brasileiro é obrigado a mudar o 
churrasco
Descrição: RIO - Nem na hora de escapar dos problemas do dia a dia para 
encontrar com os amigos e a família com uma carne na brasa e uma cerveja gelada 
o brasileiro consegue escapar da inflação indigesta. A alta média de preços, que
já supera 10% em um ano, deixa sua marca também naquele que é um patrimônio da 
classe média: o churrasco do fim de semana.A carne é um dos principais vilões da
alta de preços e, nos últimos 12 meses, a “inflação do churrasco” subiu mais de 
17%, segundo cálculo feito pela Fundação Getulio Vargas a pedido do GLOBO. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/inflacao-da-carne-precos-disparam-
brasileiro-obrigado-mudar-churrasco-25222000

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-01 16:02:24
Título: Pazuello ganha novo cargo no governo Bolsonaro
Descrição: Agora, o militar ocupa o posto de assessor especial da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pazuello-ganha-novo-cargo-no-
governo-bolsonaro/
 
Fonte: Montedo
Data: 2021-10-01
Título: Na crise, aumentou a desconfiança nas Forças Armadas
Descrição: Ipespe: 37% dizem “não confiar” nas Forças Armadas. Eram 24% em 2018.
Corrosão da imagem dos militares aumentou 13 pontos em 31 meses de governo 
Bolsonaro
Url : https://www.montedo.com.br/2021/10/01/na-crise-aumentou-a-desconfianca-
nas-forcas-armadas/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-10-01
Título: Rosa Weber afirma que parecer da PGR sobre Bolsonaro “causa 
perplexidade”
Descrição: A ministra do STF Rosa Weber cobrou nesta sexta (1°) novo parecer da 
PGR sobre pedidos de PT e PSOL. Os dois partidos querem que seja investigado 
possíveis crimes de Bolsonaro ao provocar aglomerações. Além de ignorar o uso de
máscara de proteção contra a Covid-19.
A primeira manifestação da PGR foi assinada pela subprocuradora-geral Lindôra 
Araújo. Na avaliação de Weber, há “dubiedades” e causa “certa perplexidade”. No 
parecer entregue ao Supremo, Araújo afirmou não ser “possível realizar testes 
rigorosos, que comprovem a medida exata da eficácia da máscara de proteção como 
meio de prevenir a propagação do novo coronavírus”.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/rosa-weber-parecer/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-01
Título: Michelle garantiu empréstimo de R$ 518 mil a doceira que fez vídeo atacando 
lockdown
Descrição: “Lockdown não salva, lockdown mata. Governador deixa a gente 
trabalhar”, disse a doceira Maria Amélia Campos em vídeo que postou nas redes 
sociais, em protesto contra Ibaneis Junior (MDB-DF). Maria Amélia, que serve à 
primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi uma das beneficiadas com empréstimo de 
baixo custo da Caixa Econômica Federal. Recebeu R$ 518 mil.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/michelle-garantiu-emprestimo-de-r-
518-mil-a-doceira-que-fez-video-atacando-lockdown.html

Fonte: Congresso em Foco
Título: MPF acata pedido para investigar Michelle Bolsonaro por tráfico de 
influência
Descrição: A Procuradoria-Geral do Distrito Federal incluiu o suposto esquema de
favorecimento de aliados envolvendo a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no 
inquérito que investiga irregularidades na Caixa Econômica Federal. Ela também 
poderá responder por tráfico de influência. O pedido foi elaborado pelo deputado
Marcelo Freixo (PSB-RJ). “Enquanto muitos pequenos e médios empresários não 
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conseguiram auxílio para se manter [ ]The post MPF acata pedido para investigar 
Michelle Bolsonaro por tráfico de influência appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/corrupcao/mpf-acata-pedido-para-
investigar-michelle-bolsonaro-por/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 14:39:02
Título: Após 14 dias, Itamaraty se pronuncia sobre atentado contra Consulado da 
China no Rio
Descrição: Ministério das Relações Exteriores informou que “todos os esforços 
serão empregados para elucidar o caso\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/apos-14-dias-itamaraty-se-
pronuncia-sobre-atentado-contra-consulado-da-china-no-rio
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 21:56:27
Título: Em meio ao escândalo, Prevent Senior tem hospital que opera sem licença 
em SP
Descrição: Prefeitura da capital paulista multou a empresa e ameaça fechar a 
unidade de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-meio-ao-escandalo-prevent-senior-tem-
hospital-que-opera-sem-licenca-em-sp/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 18:57:42
Título: Defensoria Pública processa CFM por chancelar cloroquina e pede R$60 
milhões de indenização
Descrição: Conselho Federal de Medicina mantém posição em favor de medicamento 
ineficaz contra a Covid mesmo após inúmeros estudos mostrarem o contrário, 
Defensoria Pública da União fala em danos morais coletivos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/urgente-defensoria-publica-processa-cfm-
por-chancelar-cloroquina-e-pede-r60-milhoes-de-indenizacao/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-02 01:38:41
Título: Hapvida omite morte por covid-19 em declaração de óbito, em ação similar
à da Prevent Senior
Descrição: Empresa, investigada pela ANS por uso de cloroquina, também 
pressionava médicos a ofertar kit com medicamentos ineficazes para pacientes da 
doença e fazia lista de quem não seguisse, denúncia ex-médico
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-02/hapvida-omite-morte-por-covid-
19-em-declaracao-de-obito-em-acao-similar-a-da-prevent-senior.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-01 00:00:00
Título: Zélia Duncan e a Caio Blat prometem presença em atos contra Jair 
Bolsonaro
Descrição: Um grupo de artistas promete presença nos atos contra o presidente 
Jair Bolsonaro que acontecerão neste sábado (2).Leia mais (10/01/2021 - 19h46)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/10/zelia-duncan-e-a-caio-blat-prometem-presenca-em-
atos-contra-jair-bolsonaro.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 14:35:41
Título: Mostra de Cinemas Africanos será transmitida online em plataforma do 
Sesc
Descrição: O festival exibirá em 12 sessões, 30 títulos de ficção e documentário
legendados em português produzidos em 16 países
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/mostra-de-cinemas-africanos-
sera-transmitida-online-em-plataforma-do-sesc
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 13:37:19
Título: Dia Internacional do Idoso ocorre em meio a aumento de 53% de denúncias 
de violência 
Descrição: Em MG, foram mais de 7 mil denúncias de violência no Disque 100, OMS 
classifica velhice como doença
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/dia-internacional-do-idoso-
ocorre-em-meio-a-aumento-de-53-de-denuncias-de-violencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 13:30:20
Título: Jovem sobrevivente de ação policial em Anchieta (RJ) entra para programa
de proteção
Descrição: A abordagem da PM no sábado (25), no bairro de Anchieta, matou Samuel
Vicente e William Vasconcellos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/jovem-sobrevivente-de-acao-
policial-em-anchieta-rj-entra-para-programa-de-protecao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 12:44:25
Título: Campanha da ASA busca doações para construir 1 milhão de cisternas no 
Semiárido brasileiro 
Descrição: Castigada pela seca, região costuma ter longos períodos de estiagem e
obras hídricas inacessíveis a populações rurais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/campanha-da-asa-busca-doacoes-
para-construir-1-milhao-de-cisternas-no-semiarido-brasileiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 11:32:20
Título: Presidente do STF reestabelece \passaporte da vacina\ no município do 
Rio de Janeiro
Descrição: Fux considerou que a suspensão da medida desestrutura o planejamento 
adotado pelo município para enfrentar a pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/presidente-do-stf-reestabelece-
passaporte-da-vacina-no-municipio-do-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 10:18:44
Título: Petrobras destina 90% a menos que o anunciado por Bolsonaro para custear
gás aos mais pobres
Descrição: Projeto deve durar 15 meses, e os valores e critérios do auxílio 
ainda não foram divulgados pela estatal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/petrobras-destina-90-a-menos-
que-o-anunciado-por-bolsonaro-para-custear-gas-aos-mais-pobres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 09:58:25
Título: Bolsonaro bate recorde de rejeição, segundo pesquisas dos institutos 
Ipespe e PoderData
Descrição: Duas pesquisas divulgadas na quinta-feira (30) apontam para recorde 
de rejeição ao presidente Jair Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/bolsonaro-bate-recorde-de-
rejeicao-segundo-pesquisas-dos-institutos-ipespe-e-poderdata
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 08:21:25
Título: Oposição aposta em protestos do dia 2 de outubro para barrar reformas de
Bolsonaro
Descrição: Reformas administrativa e tributária ainda enfrentarão embates no 
Congresso, que sofre influência da opinião pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/oposicao-aposta-em-protestos-do-
dia-2-de-outubro-para-barrar-reformas-de-bolsonaro
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2021-10-01 22:06:47
Título: Atos da Campanha Fora Bolsonaro neste sábado prometem maior presença da 
direita
Descrição: Coordenação da mobilização passou a contar com articuladores de 
segmentos fora da esquerda
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/atos-da-campanha-fora-bolsonaro-
neste-sabado-prometem-maior-presenca-da-direita/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-01 18:34:34
Título: Mais de 100 famílias são ameaçadas de despejo de terreno que estava há 
19 anos abandonado em SP
Descrição: Ocupação dos Queixadas existe há 2 anos, tem horta, escola e 
biblioteca, mas prefeitura vê \ocupação não consolidada\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/01/mais-de-100-familias-sao-
ameacadas-de-despejo-de-terreno-que-estava-19-anos-abandonado

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-01 20:57:05
Título: 10 estados relatam dificuldades para registrar casos de Covid em 
plataforma do governo
Descrição: As instabilidades ocorrem há três semanas, quando o Ministério da 
Saúde promoveu alterações no e-SUS
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/10-estados-relatam-
dificuldades-para-registrar-casos-de-covid-em-plataforma-do-governo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-01 20:21:53
Título: Pediatras repudiam foto de Bolsonaro com criança e réplica de fuzil: 
‘Está em jogo a integridade emocional’
Descrição: 'Não é por acaso que a cada 60 minutos uma criança ou adolescente 
morre em decorrência de ferimentos por arma de fogo no Brasil'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pediatras-repudiam-foto-de-
bolsonaro-com-crianca-e-replica-de-fuzil-esta-em-jogo-a-integridade-emocional/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-01 19:01:17
Título: Eduardo Bolsonaro ofereceu ajuda para blogueiro bolsonarista deixar o 
Brasil, indicam mensagens
Descrição: Allan dos Santos é investigado por disseminação de fake news e fugiu 
para os Estados Unidos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eduardo-bolsonaro-ofereceu-
ajuda-para-blogueiro-bolsonarista-deixar-o-brasil-indicam-mensagens/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-01 18:32:22
Título: Governo francês lança cartilha para garantir direitos de alunos trans 
nas escolas
Descrição: No ano passado, o suicídio de uma adolescente trans impedida de usar 
saia no colégio comoveu a opinião pública
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/governo-frances-lanca-cartilha-para-
garantir-direitos-de-alunos-trans-nas-escolas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-01 17:30:56
Título: PGR deve tomar ‘providência severa’ contra Bolsonaro, diz Otto Alencar
Descrição: CPI da Covid, segundo o senador, avalia recorrer ao STF, à Câmara dos
Deputados e até ao Tribunal de Haia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pgr-deve-tomar-providencia-severa-
contra-bolsonaro-diz-otto-alencar/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-01 15:41:28
Título: O exercício de ouvir policiais civis e militares revela surpresas
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Descrição: Se continuarmos invisibilizando esses profissionais, surgirão outros 
Bolsonaros para empoderá-los
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-exercicio-de-ouvir-policiais-
civis-e-militares-revela-surpresas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-01 14:14:06
Título: Polícia Federal defende que segurança de votos seja feita pela Abin
Descrição: Desde julho de 2019, o delegado Alexandre Ramagem, que é próximo da 
família Bolsonaro, é diretor-geral da Abin
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policia-federal-defende-que-
seguranca-de-votos-seja-feita-pela-abin/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-01 14:03:13
Título: Mulher trans negra é agredida por agentes da GCM na Cracolândia
Descrição: Uma mulher negra e transexual foi agredida por um agente da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM) na quinta-feira 30 durante abordagem na região da 
Cracolândia, localizada no centro de São Paulo. No vídeo, gravado por uma 
professora que estava no local, é possível ver o momento [ ]
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mulher-trans-negra-e-
agredida-por-agentes-da-gcm-na-cracolandia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-01 22:20:26
Título: Veja onde e como participar da manifestação pelo Fora Bolsonaro neste 
sábado, dia 2 de outubro
Descrição: O Blog do Esmael divulga a lista com os locais e horários dos mais de
260 atos pelo Fora Bolsonaro, neste sábado (02/10), no Brasil 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/veja-onde-e-como-participar-da-
manifestacao-pelo-fora-bolsonaro-neste-sabado-dia-2-de-outubro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-01 17:19:11
Título: Lula livre de todos os processos na Justiça, petista obteve 20ª vitória 
#IssoAGloboNãoMostra
Descrição: A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve sua 
vigésima vitória na Justiça na quinta-feira (29/09), ou seja, Lula está livre de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/lula-livre-de-todos-os-processos-
na-justica-petista-obteve-20a-vitoria-issoaglobonaomostra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-02 01:07:16
Título: Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, testa positivo para Covid-19
Descrição: Ele usou as redes sociais para tranquilizar a população, ao afirmar 
que está bem, com sintomas leves, mas, mesmo assim, vai se manter isolado
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/edmilson-rodrigues-prefeito-de-
belem-testa-positivo-para-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 23:56:13
Título: Investigado por espionagem, Mauricio Macri é proibido de deixar 
Argentina
Descrição: O caso, que obriga o ex-presidente a depor no dia 7 de outubro, está 
relacionado às famílias dos tripulantes de um submarino que naufragou em 2017
Url :https://revistaforum.com.br/global/investigado-por-espionagem-mauricio-
macri-e-proibido-de-deixar-argentina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 23:52:40
Título: PoderData: Lula tem menor rejeição, Pacheco e Bolsonaro, as maiores
Descrição: Doria, Eduardo Leite e Ciro Gomes possuem índice de rejeição próximo 
ao de Bolsonaro, segundo levantamento
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-tem-menor-rejeicao-pacheco-
bolsonaro-as-maiores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 23:51:49
Título: ImpiXÔmetro: novo site monitora posição dos deputados sobre o 
impeachment de Bolsonaro
Descrição: Plataforma lançada nesta sexta-feira (1) permite ainda que a 
população pressione o presidente da Câmara, Arthur Lira, a abrir um dos 137 
pedidos de afastamento do chefe do Executivo, confira
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/impixometro-novo-site-monitora-
posicao-dos-deputados-sobre-o-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 23:12:05
Título: Eduardo Bolsonaro ajudou Allan dos Santos a fugir do país, apontam 
mensagens
Descrição: O blogueiro bolsonarista é investigado pelo STF por disseminação de 
fake news
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-ajudou-allan-dos-
santos-fugir-do-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 22:14:47
Título: Petroleiros: Enfraquecida, Petrobras completa 68 anos
Descrição: Durante os governos Temer e Bolsonaro, a Petrobras passou por cortes 
de investimento e privatizações
Url :https://revistaforum.com.br/politica/petroleiros-enfraquecida-petrobras-
completa-68-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 20:54:47
Título: VÍDEO: Ao lado de Bolsonaro e Barros, Ratinho Jr é recepcionado com 
vaias em Maringá
Descrição: Já é a segunda vez em dois dias que o presidente ouve vaias 
acompanhado de aliados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-ao-lado-de-bolsonaro-e-barros-
ratinho-jr-e-recepcionado-com-vaias-em-maringa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 19:43:55
Título: Vereador bolsonarista, Dilemário Alencar dispara ataques racistas contra
vereadora do PT
Descrição: Edna Sampaio, vereadora do PT, registrou BO pelos ataques sofridos na
Câmara de Cuiabá. Alencar comparou a vereadora com Karol Conká em alusão à 
rejeição da cantora durante o BBB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vereador-bolsonarista-dilemario-
alencar-dispara-ataques-racistas-contra-vereadora-do-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 18:10:49
Título: Fiocruz defende adoção de passaporte da vacina no Brasil inteiro
Descrição: Pesquisadores criticam a judicialização em torno da medida e cobram 
uma estratégia nacional
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/fiocruz-passaporte-da-vacina-
brasil-inteiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 17:32:49
Título: “Tem crimes de sobra”, diz ex-secretário de Direitos Humanos que assina 
manifesto contra Bolsonaro
Descrição: Para Rogerio Sotilli, que assina manifesto com 11 ex-ministros de 
Direitos Humanos, destruição promovida por Bolsonaro é fruto da impunidade a 
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crimes cometidos durante a Ditadura, a escravidão e no genocídio indígena. \Quem
faz apologia à morte é compensado\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tem-crimes-de-sobra-diz-ex-secretario-
de-direitos-humanos-que-assina-manifesto-contra-bolsoanro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 16:30:40
Título: Viúva da Cássia Eller participa do primeiro disco de Chico Chico
Descrição: Maria Eugênia fez dueto como cantora na canção “Mãe”, composta por 
ele para homenagear suas duas mães, ela e Cássia
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/viuva-da-cassia-eller-participa-do-
primeiro-disco-de-chico-chico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 16:21:53
Título: “Direito à identidade de gênero deve ser protegido”, diz Contarato que 
lança três projetos para proteger LGBTs
Descrição: Um dos projetos apresentados pelo senador garante que as pessoas 
trans possam realizar, de forma gratuita, a ratificação de seu prenome e gênero 
na certidão de nascimento e de casamento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/contarato-identidade-genero/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 15:34:09
Título: “A sociedade naturalizou a violência contra a população LGBT”, diz Renan
Quinalha
Descrição: O pesquisador, que acaba de lançar o livro “Contra a moral e os bons 
costumes: a ditadura e a repressão à comunidade LGBT”, também explica como o 
regime militar institucionalizou a LGBTfobia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sociedade-violencia-lgbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 15:18:18
Título: Sinpro-DF realiza neste sábado ação “Cirandar com Paulo Freire no Fora 
Bolsonaro”
Descrição: Eliceuda França lembra que o patrono da educação é um dos principais 
alvos da extrema-direita que apoia Bolsonaro, ação ocorre às 15h no Museu da 
República
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-sindical/sinpro-df-realiza-neste-
sabado-acao-cirandar-com-paulo-freire-no-fora-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 14:10:26
Título: Renan Calheiros vai usar mensagens de Whatsapp de Bolsonaro para 
denunciá-lo em relatório da CPI
Descrição: \Tudo começava a partir da atuação do presidente, que fazia as 
postagens e, depois, era seguido pelo gabinete do ódio, por sites 
bolsonaristas\, diz Renan Calheiros, relator da CPI
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-calheiros-vai-usar-mensagens-de-
whatsapp-de-bolsonaro-para-denuncia-lo-em-relatorio-da-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 14:09:27
Título: Lula chama Bolsonaro de louco e corrupto antes das manifestações
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a entrevista do ex-
presidente Lula ao La Repubblica, um dos principais jornais italianos, onde ele 
fala sobre o presidente. E ainda: a denúncia de que a primeira-dama Micelle 
teria mandado a Caixa conceder empréstimos a aliados bolsonaristas, a CPI da 
Prevent Senior em São Paulo, entre outras [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-chama-bolsonaro-de-louco-e-
corrupto-antes-das-manifestacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-01 13:14:10
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Título: Bolsonaro convocou atos em apoio a si, diz PGR sobre 7 de Setembro
Descrição: Além de Bolsonaro, Lindôra Araújo, braço direito de Augusto Aras, 
cita na investigação o sobrinho Léo Índio, próximo a Carlos Bolsonaro, e o 
possível envolvimento de ministros do governo na organização dos atos 
antidemocráticos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-convocou-atos-em-apoio-a-si-
diz-pgr-sobre-7-de-setembro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-10-02 08:00:31
Título: Leandro Narloch nutre a extrema direita com suas distorções – enquanto a
Folha fatura
Descrição: Coluna que vê meritocracia na escravidão virou um dos assuntos mais 
comentados do Twitter e rendeu cliques para a Folha. Em nome de falso 
pluralismo, jornal dissemina desinformação que nos trouxe para o buraco.The post
Leandro Narloch nutre a extrema direita com suas distorções – enquanto a Folha 
fatura appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/02/leandro-narloch-extrema-direita-folha-
fatura/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-01 22:35:00
Título: Projeto prevê a promoção da saúde mental da comunidade escolar, afetada 
pela pandemia de Covid-19
Descrição: Apresentada por um grupo de 12 deputados, proposta prevê articulação 
das áreas de saúde e educação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/812701-projeto-preve-a-promocao-da-
saude-mental-da-comunidade-escolar-afetada-pela-pandemia-de-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-01 20:19:00
Título: Comissão aprova cota permanente para filmes nacionais no cinema
Descrição: Relatora lembra que STF decidiu este ano que a cota de tela é 
constitucional e não fere a liberdade de iniciativa dos exibidores
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/812862-comissao-aprova-cota-permanente-
para-filmes-nacionais-no-cinema/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-01 12:56:04
Título: 'Síndrome de Havana' pode ter sido provocada por insetos e não por arma 
de microondas, diz estudo
Descrição: Incidentes relacionados com a chamada \Síndrome de Havana\ foram 
relatados pela primeira vez em 2017, quando reportagens afirmaram que, no final 
de 2016, diplomatas norte-americanos na capital cubana começaram a ouvir sons 
estranhos que afetavam suas habilidades auditivas e cognitivas.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021100118080197-sindrome-de-havana-
pode-ter-sido-provocada-por-insetos-e-nao-por-arma-de-microondas-diz-estudo/
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