
Clipping Semanal 1 - Junho  

    De 04 a 10 de junho de 2018 

 

 
Favoráveis 

 
(10 jun) Entrevista | Destaque em séries e filmes policiais, Roberto Birindelli afirma: “Liberamos as drogas e o aborto 
para acabar com a hipocrisia” (Observatório do Cinema – Leandro Lima) 
(10 jun) 1968: Nos EUA, da ‘queima de sutiãs’ ao #MeToo (O Globo – Marina Gonçalves) 
(10 jun) ‘Graças a Trump grande número de mulheres se tornou ativista’, diz cineasta americana  (O Globo – Marina 
Gonçalves) 
(08 jun) Juiz autoriza aborto em caso de gestação de risco (E Mais Goias) 
(08 jun) Cytotec: 5 fatos sobre o remédio usado para induzir aborto (Universa -  Helena Bertho) 
(08 jun) Quando o fundamentalismo da bancada religiosa domina o debate sobre aborto no Congresso (HuffPost – 
Marcella fernandes) 
(08 jun) Aborto: uma lei contra o interesse da maioria das mulheres (causa Operária) 
(08 jun) Quando o fundamentalismo da bancada religiosa domina o debate sobre aborto no Congresso (IPG – 
HuffPost) 
(08 jun) Respeitar, acolher e cuidar da paciente que passou por um abortamento (Portal Vermelho – Catarinas) 
(07 jun) Irlanda católica: sim à vida das mulheres, não ao retrocesso (Carta Capital – Gisele Pereira) 
(08 jun) Eliton defende legalização do aborto e a descriminalização das drogas (Rio Verde Agora) 
(07 jun) Argentina flexibiliza projeto de legalização do aborto, para facilitar aprovação (O Globo – Janaína Figueiredo) 
(07 jun) Argentina flexibiliza projeto de legalização do aborto, para facilitar aprovação (IPG - O Globo) 
(07 jun) Supremo britânico critica lei antiaborto da Irlanda do Norte (UOL Notícias – DW) 
(07 jun) O que podemos aprender com as argentinas (Estadão - Nana Soares) 
(07 jun) Suprema Corte britânica diz que não pode exigir mudança em lei de aborto da Irlanda do Norte (G1 – 
Reuters) 
(07 jun) Debate sobre descriminalização do aborto esquenta na Argentina (O Globo – Janaína Figueiredo) 
(06 jun) Não temos dado oficial sobre aborto seguro no Brasil, diz pesquisador (GGN – Luís Nassif) 
(06 jun) Se a maternidade é valorizada, por que tantas mulheres morrem? (Folha PE – Carla Batista) 
(06 jun) STF realiza em agosto audiência pública sobre ampliar a descriminalização do aborto (JOTA – Márcio Falcão) 
(06 jun) STF realiza em agosto audiência pública sobre ampliar a descriminalização do aborto (IPG – JOTA) 
(05 jun) Debate sobre descriminalização do aborto começa na Argentina  (O Globo – Janaína Figueiredo) 
(05 jun) Notas Internacionais: Argentinas marcham contra o feminicídio e por aborto seguro (Revista Forum – Ana 
Prestes) 
(05 jun) “Aborto legal no hospital”, o grito que parou as ruas de Buenos Aires (Instituto Patrícia Galvão – El País) 
(05 jun) #NiUnaMenos: quando o mundo anda com os pés das mulheres (Brasil de Fato - Camila Parodi e Nadia Fink) 
(05 jun) Sandra Costa Fonseca: Pesquisa revê literatura sobre aborto no Brasil (GGN – Luis Nassif) 
(04 jun) Milhares de pessoas se manifestam pela legalização do aborto na Argentina (UOL Notícias – EFE) 
(04 jun) Respeitar, acolher e cuidar da paciente que passou por um abortamento (Portal Catarinas – Paula 
Guimarães) 
(04 jun) Lali Espósito surpreende com referência a aborto legal em performance na TV (Portal Popline – Leonardo 
Torres) 
(04 jun) Argentina protesta contra violência machista e legalização do aborto (UOL Notícias – AFP) 
 
 
 
Contras 
 
(09 jun) Feto de seis meses é encontrado próximo ao Rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa, RJ (G1 Sul do Rio 

e Costa Verde) 

(09 jun) Polícia localiza mulher que teria jogado feto no Rio Paraíba (Diario do Vale) 

(09 jun) Janaína Paschoal falará contra a descriminalização do aborto no STF (Folha de S.Paulo – Mônica 

Bergamo) 

(07 jun) Polícia Civil de Rondônia investiga mulher que jogou filha recém-nascida em matagal após 
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https://jornalggn.com.br/blog/cee-fiocruz/nao-temos-dado-oficial-sobre-aborto-seguro-no-brasil-diz-pesquisador
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/mulheres-em-movimento/2018/06/06/NWS,70938,70,1055,NOTICIAS,2190-SE-MATERNIDADE-VALORIZADA-POR-QUE-TANTAS-MULHERES-MORREM.aspx
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https://www.brasildefato.com.br/2018/06/05/niunamenos-quando-o-mundo-anda-com-os-pes-das-mulheres/
https://jornalggn.com.br/blog/cee-fiocruz/sandra-costa-fonseca-pesquisa-reve-literatura-sobre-aborto-no-brasil
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http://portalpopline.com.br/lali-esposito-surpreende-com-referencia-aborto-legal-em-performance-na-tv/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2018/06/04/argentina-protesta-contra-violencia-machista-e-legalizacao-do-aborto.htm
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/feto-de-seis-meses-e-encontrado-proximo-ao-rio-paraiba-do-sul-em-barra-mansa-rj.ghtml
http://diariodovale.com.br/tempo-real/policia-localiza-mulher-que-teria-jogado-feto-no-rio-paraiba/
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encontrá-la morta (Rondônia Dinâmica) 

(07 jun) Resumo Semanal: Novela “O Direito de Nascer”: 23/07/2018 a 27/07/2018 (Notícias de TV) 

(07 jun) Religiosos cristãos, judeus e muçulmanos contra o aborto na Argentina (UOL Notícias – AFP) 

(07 jun) Religiosos cristãos, judeus e muçulmanos contra o aborto na Argentina (Correio Braziliense - AFP) 

(07 jun) Tribunal rejeita apelo contra lei do aborto na Irlanda do Norte (G1 – vídeo) 

(07 jun) Vítimas inocentes (Alagoas 24horas – José de Paiva Netto) 

(06 jun) Sobre aborto, síndrome de Down e eugenia  (Gazeta do Povo) 

(05 jun) Congresso argentino recebe mais de 400 mil assinaturas contra lei do aborto (UOL Notícias – EFE) 

(04 jun) Suprema Corte dos EUA dá razão a Trump em caso de aborto de imigrante ilegal (UOL Notícias – 

AFP) 

(04 jun) Vitória judicial para Trump em caso emblemático sobre aborto (UOL Notícias – AFP) 

(04 jun) CGADB participa de audiência pública e se posiciona contra a descriminalização do aborto (Gospel 

Geral) 

(complemento) Seminário debate descriminalização do aborto - SEGURIDADE SOCIAL E DIREITOS PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA (Vídeo no Youtube) 

 

Neutras 
 
(07 jun) Suprema Corte britânica rejeita se pronunciar sobre aborto na Irlanda do Norte (UOL Notícias – AFP) 
(07 jun) Corte britânica rejeita se pronunciar sobre aborto na Irlanda do Norte  (Correio Braziliense - AFP) 
(07 jun) Suprema Corte britânica diz que não pode exigir mudança em lei de aborto da Irlanda do Norte (G1 Mundo – 
Reuters) 
(07 jun) Justiça do Reino Unido se recusa a se pronunciar sobre lei do aborto na Irlanda do Norte (G1 – Jornal Globo 
News) 
 
 
Matérias Problemáticas 

 
(10 jun) "Tive filho de um estupro e hoje coordeno serviço de aborto por WhatsApp" (Metro – BBC) 

(08 jun) A mulher denunciada por médica de plantão e processada por aborto: 'Fui interrogada enquanto sangrava' 
(UOL Notícias – BBC) 
(08 jun) Mulher denunciada por médica e processada por aborto: 'Fui interrogada enquanto abortava' (G1 – BBC) 
(08 jun) A mulher denunciada por médica de plantão e processada por aborto: 'Fui interrogada enquanto sangrava' 
(BBC News Brasil - Nathalia Passarinho) 
(08 jun) 'Abortar é matar', diz mãe de grávida morta em clínica clandestina de aborto (BBC News Brasil) 

(08 jun) 'Abortar é matar', diz mãe de grávida morta em clínica clandestina de aborto (UOL Notícias – BBC) 

(07 jun) 'Tive filho de um estupro e hoje coordeno serviço de aborto por WhatsApp' (UOL Notícias – BBC) 

(07 jun) Busca por aborto caseiro na internet dobrou na última década (BBC News Brasil) 
(07 jun) Busca por aborto caseiro na internet dobrou no mundo na última década  (UOL Notícias – BBC) 
(07 jun) A mulher denunciada por médica de plantão e processada por aborto: ‘Fui interrogada enquanto sangrava’ 
(IPG – BBC) 
(07 jun) Busca por aborto caseiro na internet dobrou na última década (Universa - BBC) 
(07 jun) Exclusivo: Por dentro de uma 'clínica secreta' de aborto no WhatsApp (Jornal Floripa) 
(07 jun) Busca por aborto caseiro na internet dobrou na última década (IPG – BBC) 
(07 jun) 'Tive filho de um estupro e hoje coordeno serviço de aborto por WhatsApp' (BBC News Brasil - 

Nathalia Passarinho) 

(07 jun) 'Tive filho de um estupro e hoje coordeno serviço de aborto por WhatsApp' (G1 – BBC) 

(06 jun) Exclusivo: Por dentro de uma 'clínica secreta' de aborto no WhatsApp (UOL Notícias – BBC) 

(06 jun) Exclusivo: Por dentro de uma 'clínica secreta' de aborto no WhatsApp (G1 – BBC) 

(06 jun) O grupo secreto de WhatsApp que funciona como 'clínica virtual' de aborto  (BBC News Brasil) 

(06 jun) Por dentro de uma ‘clínica secreta’ de aborto no WhatsApp (IPG – BBC) 

(06 jun) Exclusivo: Por dentro de uma 'clínica secreta' de aborto no WhatsApp (BBC News Brasil - Nathalia 
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https://www.metrojornal.com.br/foco/2018/06/10/tive-filho-de-um-estupro-e-hoje-coordeno-servico-de-aborto-por-whatsapp.html
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2018/06/08/mulher-denunciada-por-medica-de-plantao-e-processada-por-aborto-fui-interrogada-enquanto-sangrava.htm
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/mulher-denunciada-por-medica-e-processada-por-aborto-fui-interrogada-enquanto-abortava.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44293621
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https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44389143
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https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44382969
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Passarinho) 

 
Outras 
 

(10 jun) Gestante denuncia pai do bebê por contratar agressor para provocar aborto (TN Online) 
(10 jun) Após perder dois filhos, ex-vendedora se inspira em Ana Maria Braga, vira chef de cozinha e supera 
depressão (GI GO – Silvio Tulio) 
(10 jun) Pesquisa DataVox aponta que 69,3 % aprovam administração de Ricardo Coutinho e rejeitam gestão de 
Michel Temer (PB Agora) 
(10 jun) Em novo livro, Rita Lee relembra suas músicas que foram censuradas na ditadura (Estadão - Adriana Del Ré e 
Ubiratan Brasil) 
(10 jun) Novas riot girls amenizam pegada e abrem debate com a velha guarda punk (BOL Notícias) 
(09 jun) Marcha das Vadias do Recife chega em sua oitava edição protestando pelo fim da violência contra a mulher 
(Diário de Pernambuco) 
(09 jun) ABORTO: Thaeme, da dupla com Thiago, fala sobre perda de bebê (Rondonia ao Vivo) 
(09 jun) Marina Silva diz que chegou sua hora de ser presidente do Brasil (Revista Exame – AFP) 
(09 jun) Universo feminino dá tom às perseguidas (D24AM) 
(09 jun) Qual é o projeto de poder político da 'Bancada da Bíblia'? (GGN – Luis Nassif) 
(09 jun) Médicos testam os limites de tratamentos para fetos (Estadão - Denise Grady) 
(09 jun) Polícia Federal mira Libra, empresa envolvida em escândalo dos portos (Folha de S.Paulo – Mônica Bergamo) 
(09 jun) Thaeme volta a falar de aborto espontâneo e indica livro que está lendo (Observatório dos Famosos) 
(08 jun) Proposta que facilita acesso à laqueadura e à vasectomia pode ser votada na CAS (Folha Nobre) 
(09 jun) Thaeme fala sobre aborto e revela desejo de ser mãe (SBT) 
(08 jun) Marina critica estratégia de polarizar com Bolsonaro (Correio Braziliense - AFP) 
(08 jun) Mais um feminicídio: a complacência do Judiciário com assassinos de mulheres. (Diário do Centro do Mundo 
– Nathalí Macedo) 
(08 jun) “Cristãos, não errem!”, afirma Magno Malta ao declarar apoio e pedir voto a Vicentinho (Gospel Geral) 
(08 jun) Marina critica estratégia de ataques contra Bolsonaro (Estadão – Política) 
(08 jun) Candidatos devem ser cobrados sobre futuras escolhas para o STF (Jovem Pan) 
(08 jun) Thaeme Mariôto, da dupla com Thiago, fala sobre perda de bebê (Folha de S.Paulo)  
(08 jun) Siso, apêndice e posições retrógradas (Diario de Pernambuco – João Paulo Gomes) 
(08 jun) Nos salões dos Jardins e Pirituba, os mesmos anseios passam pela cabeça (Revista Veja – Alvaro Leme) 
(07 jun) Valentina Francavilla, do 'Ratinho', exibe barrigão de grávida nas redes sociais (Revista Contigo!)  
(07 jun) Ódio em sala de aula: qual a responsabilidade das universidades? (JOTA) 
(07 jun) Combinação de drogas ajuda na recuperação de quem sofreu aborto espontâneo (Viva Bem) 
(07 jun) Ex-prostituta que inspirou Letícia Colin em Segundo Sol ostenta vida de milionária em rede social (TV em 
Foco – Rodrigo Frandoloso) 
(07 jun) Isabelli Fontana relembra começo da carreira: "Ninguém olhava na minha cara, só a Gisele" (Revista 

Quem) 

(06 jun) Em 10 anos, assassinatos de mulheres negras aumentaram 15,4% (Agência Brasil – Akemi Nitahara) 
(06 jun) O essencial da manhã: No xadrez político, Bolsonaro manobra, e Ciro avança por acordo (O Globo) 
(06 jun)  Índios venezuelanos sofrem com isolamento cultural e linguístico no Brasil (O Globo – Vinícius Sassine)  
(06 jun) Assim como Thaeme, confira outras 9 famosas que já sofreram abortos espontâneos (Observatório dos 
Famosos) 
(06 jun) Em 10 anos, assassinatos de mulheres negras aumentaram 15,4% (Correio Braziliense – Agência Brasil) 
(06 jun) Casos de microcefalia reduzem em Mato Grosso (Folha Nobre) 
(05 jun) O que os tweets de Lobão dizem sobre o Brasil de 2018? (Gente – iG)  
(05 jun) Desembargadora que atacou Marielle chama feministas de “feminazi” e diz ser eleitora de Bolsonaro (Jovem 
Pan) 
(04 jun) Religião tem pouca influência no voto dos eleitores da Marcha para Jesus (Folha de S.Paulo – José Gabriel 
Navarro) 
(04 jun) Miguel de Almeida: O marqueteiro baiano e a jabuticaba (Folha de S.Paulo)  
(04 jun) Avanços paulatinos: Brasil deve debater a eutanásia, por compreensíveis que sejam as resistências ao tema   
(Folha de S.Paulo) 
(04 jun) 'Quem pede intervenção militar não sabe o que foi a ditadura', diz sociólogo (Folha de S.Paulo) 
 
 

https://tnonline.uol.com.br/noticias/cotidiano/67,467141,10,06,gestante-denuncia-pai-do-bebe-por-contratar-agressor-para-provocar-aborto
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/apos-perder-dois-filhos-ex-vendedora-se-inspira-em-ana-maria-braga-vira-chef-de-cozinha-e-supera-depressao.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/apos-perder-dois-filhos-ex-vendedora-se-inspira-em-ana-maria-braga-vira-chef-de-cozinha-e-supera-depressao.ghtml
https://www2.pbagora.com.br/noticia/paraiba/20180610111115/pesquisa-datavox-aponta-que-69-3-aprovam-administracao-de-ricardo-coutinho
https://www2.pbagora.com.br/noticia/paraiba/20180610111115/pesquisa-datavox-aponta-que-69-3-aprovam-administracao-de-ricardo-coutinho
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,em-novo-livro-rita-lee-relembra-suas-musicas-que-foram-censuradas-na-ditadura,70002343713
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2018/06/10/novas-riot-girrls-amenizam-pegada-punk-e-abrem-debate-com-a-velha-guarda.htm
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2018/06/09/interna_vidaurbana,754666/marcha-das-vadias-do-recife-chega-em-sua-oitava-edicao-protestando-pel.shtml
http://www.rondoniaovivo.com/canais/noticia/2018/06/09/aborto-thaeme-da-dupla-com-thiago-fala-sobre-perda-de-bebe.html
https://exame.abril.com.br/brasil/marina-silva-diz-que-chegou-sua-hora-de-ser-presidente-do-brasil/
http://d24am.com/plus/artes-e-shows/universo-feminino-da-tom-as-perseguidas/
https://jornalggn.com.br/noticia/qual-e-o-projeto-de-poder-politico-da-bancada-da-biblia
https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw,medicos-testam-os-limites-de-tratamentos-para-fetos,70002338473
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/06/policia-federal-mira-libra-empresa-envolvida-em-escandalo-dos-portos.shtml
https://observatoriodosfamosos.bol.uol.com.br/destaques/2018/06/thaeme-volta-a-falar-de-aborto-espontaneo-e-indica-livro-que-esta-lendo
http://folhanobre.com.br/2018/06/08/proposta-que-facilita-acesso-a-laqueadura-e-a-vasectomia-pode-ser-votada-na-cas/151086
https://www.sbt.com.br/sbtnaweb/fiquepordentro/109334/thaeme-fala-sobre-aborto-e-revela-desejo-de-ser-mae.html
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/06/08/interna_politica,687204/marina-critica-estrategia-de-polarizar-com-bolsonaro.shtml
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/mais-um-feminicidio-a-complacencia-do-judiciario-com-assassinos-de-mulheres-por-nathali-macedo/
https://www.gospelgeral.com.br/2018/06/08/cristaos-nao-errem-afirma-magno-malta-ao-declarar-apoio-e-pedir-voto-a-vicentinho/
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,marina-critica-estrategia-de-ataques-contra-bolsonaro,70002343260
https://jovempan.uol.com.br/opiniao-jovem-pan/comentaristas/felipe-moura-brasil/candidatos-devem-ser-cobrados-sobre-futuras-escolhas-para-o-stf.html
https://f5.folha.uol.com.br/musica/2018/06/thaeme-marioto-da-dupla-com-thiago-fala-sobre-perda-de-bebe.shtml
http://www.impresso.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/cadernos/opiniao/2018/06/08/interna_opiniao,189010/siso-apendice-e-posicoes-retrogradas.shtml
https://veja.abril.com.br/politica/candidatos-de-direita-fazem-a-cabeca-de-eleitoras-nos-saloes-de-beleza/
https://contigo.uol.com.br/noticias/ultimas/valentina-francavilla-do-ratinho-exibe-barrigao-de-gravida-nas-redes-sociais.phtml
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-anis-instituto-de-bioetica/odio-em-sala-de-aula-qual-a-responsabilidade-das-universidades-07062018
https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2018/06/07/combinacao-de-drogas-ajuda-na-recuperacao-de-quem-sofreu-aborto-espontaneo.htm
https://www.otvfoco.com.br/ex-prostituta-que-inspirou-leticia-colin-em-segundo-sol-ostenta-vida-de-milionaria-em-rede-social/
https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/06/isabeli-fontana-comenta-reprovacao-em-casting-de-desfile-para-victorias-secret-nao-fiquei-magoada.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/em-10-anos-assassinatos-de-mulheres-negras-aumentaram-154
https://oglobo.globo.com/brasil/o-essencial-da-manha-no-xadrez-politico-bolsonaro-manobra-ciro-avanca-por-acordo-22750128
https://oglobo.globo.com/brasil/indios-venezuelanos-sofrem-com-isolamento-cultural-linguistico-no-brasil-22745027
https://observatoriodosfamosos.bol.uol.com.br/destaques/2018/06/assim-como-thaeme-confira-outras-9-famosas-que-ja-sofreram-abortos-espontaneos
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/06/interna-brasil,686635/em-10-anos-assassinatos-de-mulheres-negras-aumentaram-15-4.shtml
http://folhanobre.com.br/2018/06/06/casos-de-microcefalia-reduzem-em-mato-grosso/149902
http://gente.ig.com.br/cultura/2018-06-05/lobao-twitter.html
https://jovempan.uol.com.br/programas/jornal-da-manha/desembargadora-que-atacou-marielle-chama-feministas-de-feminazi-e-diz-ser-eleitora-de-bolsonaro.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/religiao-tem-pouca-influencia-no-voto-dos-eleitores-da-marcha-para-jesus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/06/miguel-de-almeida-o-marqueteiro-baiano-e-a-jabuticaba.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/06/avancos-paulatinos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/quem-pede-intervencao-militar-nao-sabe-o-que-foi-a-ditadura-diz-sociologo.shtml


Internacionais 
 
(10 jun) Daniel Lipovetzky: "Hay entre 10 y 15 indecisos, el final es absolutamente incierto" (Clarin – Argentina) 
(09 jun) Tomarán sedes de universidades para acompañar el debate por el aborto (Clarin – Argentina) 
(09 jun) Ley de aborto: a 3 días de la sesión, hay una leve ventaja de los diputados que se oponen y los indecisos 
definen (Clarin – Argentina) 
(06 jun) 100 Women: The modern face of the 'DIY abortion' (BBC London - Inglaterra) 
(06 jun) O grupo secreto de WhatsApp que ajuda as mulheres a abortar (DN – Portugal) 
(06 jun) Fazer um aborto não contribui para o aumento do risco de depressão, aponta estudo (Público – Portugal) 
(05 jun) Theresa May se opone a que intervenga el Parlamento para descriminalizar el aborto en Irlanda del Norte 
(El Mundo – Espanha) 
(05 jun) La marcha de #NiUnaMenos en Argentina se tiñe de verde a favor del aborto legal (El Pais – Argentina) 
(05 jun) 100 femmes : le visage moderne de 'l'avortement à la carte' (BBC Afrique – África (não especifica país)) 
(04 jun) Au Maroc, l'avortement est toujours une question d'actualités (Yabiladi – Marrocos) 
 

 
 
 
 

https://www.clarin.com/sociedad/daniel-lipovetzky-10-15-indecisos-final-absolutamente-incierto_0_rkhmx3qeQ.html
https://www.clarin.com/sociedad/tomaran-sedes-universidades-acompanar-debate-aborto_0_ryyQATteQ.html
https://www.clarin.com/politica/ley-aborto-dias-sesion-leve-ventaja-diputados-oponen-indecisos-definen_0_HkAx8jKl7.html
https://www.clarin.com/politica/ley-aborto-dias-sesion-leve-ventaja-diputados-oponen-indecisos-definen_0_HkAx8jKl7.html
https://www.bbc.com/news/world-44089526
https://www.dn.pt/mundo/interior/o-grupo-secreto-de-whatsapp-que-ajuda-as-mulheres-a-abortar-9414837.html
https://www.publico.pt/2018/06/06/culto/noticia/fazer-um-aborto-nao-contribui-para-o-aumento-do-risco-de-depressao-aponta-estudo-1833447
http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/05/5b16d437e2704e2e248b45d8.html
https://elpais.com/internacional/2018/06/04/argentina/1528131219_651354.html
https://www.bbc.com/afrique/monde-44324065
https://www.yabiladi.com/articles/details/65644/maroc-l-avortement-toujours-question-d-actualites.html


Clipping Semanal 2 - Junho  

    De 11 até 17 de junho de 2018 

 

 
Favoráveis 

 
(17 jun) Quando o tema é o direito sobre o corpo feminino, a Argentina marca um gol de placa! Já o Brasil... (Mais 
Minas – Raphaela Karla Portes) 
(16 jun) Aborto na Argentina: uma primeira vitória da mobilização das mulheres (Causa Operária) 
(16 jun) O impacto da legalização do aborto na Argentina na América Latina (Portal Vermelho) 
(16 jun) Argentina: as garotas que desafiam o patriarcado (Jornal GGN – Coletivo Lavana – tradução Inês Castilho) 
(16 jun) 'Congresso parece mais conservador do que a população em relação ao aborto', diz leitora (Folha de S.Paulo 
– Painel dos leitores) 
(16 jun) Como as mulheres argentinas venceram (Esquerda – Tradução Inês Castilho de Outras Palavras) 
(16 jun) Liberado na Irlanda e (quase) na Argentina, aborto já foi mais bem discutido em novela (Telepadi – Cristina 
Padiglione) 
(15 jun) “Não é possível voltar atrás na legalização do aborto, temos uma revolução na Argentina” (Opera Mundi – 
Vanessa Martina Silva) 
(15 jun) Como a decisão a favor da legalização do aborto na Argentina pode influenciar o Brasil (HuffPost Brasil – 
Andréa Martinelli) 
(15 jun) Na Argentina, deputados aprovam aborto. No Brasil, discutem Adão e Eva, por Maíra Kubik Mano (IPG – Blog 
do Sakamoto) 
(15 jun) Impasse no Legislativo dificulta legalização do aborto no Brasil (IPG – O Globo) 
(15 jun) Um dia histórico para o feminismo na América do Sul, por Mariana Nassif (Jornal GGN – Mariana Nassif) 
(15 jun) LUIS MIGUEL: LEGALIZAÇÃO DO ABORTO TEM QUE SER DESTAQUE NA ESQUERDA (Brasil 247) 
(15 jun) Cenário: Campanha contra feminicídios deu força ao debate (Estadão – Internacional - Daniel Politi) 
(15 jun) Pântano eleitoral interdita debate sério sobre aborto no Brasil (Folha de S.Paulo – Colunistas – Bruno 
Boghossian) 
(15 jun) Impasse no Legislativo dificulta legalização do aborto no Brasil (O Globo – Paula Ferreira) (Projeto Trincheira) 
(15 jun) Feministas brasileiras comemoram decisão sobre aborto na Argentina (O Globo – Ana Paula Blower e Paula 
Ferreira) 
(15 jun) 'Há uma tendência global de descriminalização do aborto', afirma diretor da Human Rights Watch (O Globo – 
Janaína Figueiredo) 
(15 jun) Impasse no Legislativo dificulta legalização do aborto no Brasil (O Globo – Paula Ferreira) 
(15 jun) Na Argentina, deputados aprovam aborto. No Brasil, discutem Adão e Eva (Blog do Sakamoto – Maíra Kubik 
Mano) 
(14 jun) Argentinos fazem vigília para acompanhar votação da Lei do Aborto(Agência Brasil – Monica Yanakiew) 
(14 jun) SER MULHER EM PAÍSES DA COPA(Universa – Paulo Cesar Martin e Matheus Souza) 
(14 jun) Com pressão de jovens feministas, Congresso argentino aprova legalização do aborto (Opera Mundi – 
Vanessa Martina Silva) 
(14 jun) Argentina dá primeiro passo para descriminalização do aborto (UOL Notícias – DW) 
(14 jun) Câmara da Argentina aprova despenalização do aborto até 14ª semana de gestação (Opera Mundi) 
(14 jun) 'A esperança é verde': A emoção das mulheres ao conquistar o 1° passo da legalização do aborto na 
Argentina (HuffPost Brasil – Andréa Martinelli) 
(14 jun) Por 129 votos a 125: Câmara dos Deputados aprova descriminalização do aborto na Argentina (HuffPost 
Brasil – Andréa Martinelli) 
(14 jun) Aborto na Argentina e no Brasil: Esperamos a onda verde!, por Debora Diniz(IPG – Folha de S.Paulo) 
(14 jun) ‘Há uma tendência global de descriminalização do aborto’, afirma diretor da Human Rights Watch (IPG – O 
Globo) 
(14 jun) Como a pressão das mulheres abriu caminho para a legalização do aborto na Argentina (IPG – BBC) 
(14 jun) Em votação histórica, deputados da Argentina aprovam aborto (IPG – Folha de S.Paulo) 
(14 jun) Como a Argentina deu um passo rumo à descriminalização do aborto (Nexo – Juliana Domingos de Lima) 
(14 jun) Como as mulheres argentinas venceram (Outras Palavras – tradução Inês Castilho) 
(14 jun) Deputados argentinos aprovam legalização do aborto (Revista Marie Claire) 
(14 jun) Deputados aprovam projeto de lei que legaliza o aborto na Argentina (Globo News - vídeo) 

https://maisminas.org/descriminalizacao-do-aborto-na-argentina/
https://www.causaoperaria.org.br/aborto-na-argentina-foi-uma-conquista-da-mobilizacao-das-mulheres/
http://www.vermelho.org.br/noticia/312160-1
https://jornalggn.com.br/noticia/argentina-as-garotas-que-desafiam-o-patriarcado
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/06/congresso-parece-mais-conservador-do-que-a-populacao-em-relacao-ao-aborto-diz-leitora.shtml
https://www.esquerda.net/artigo/como-mulheres-argentinas-venceram/55678
http://telepadi.folha.uol.com.br/liberado-na-irlanda-e-quase-na-argentina-aborto-ja-foi-mais-bem-discutido-em-novela/
http://operamundi.uol.com.br/dialogosdosul/na-argentina-nao-e-possivel-voltar-atras-na-legalizacao-do-aborto-temos-uma-revolucao-de-massas/15062018/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/15/como-a-decisao-a-favor-da-legalizacao-aborto-na-argentina-pode-influenciar-o-brasil_a_23460255/?utm_hp_ref=br-mulheres
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/na-argentina-deputados-aprovam-aborto-no-brasil-discutem-adao-e-eva-por-maira-kubik-mano/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/impasse-no-legislativo-dificulta-legalizacao-do-aborto-no-brasil/
https://jornalggn.com.br/blog/mariana-nassif/um-dia-historico-para-o-feminismo-na-america-do-sul-por-mariana-nassif
https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/358537/Luis-Miguel-legaliza%C3%A7%C3%A3o-do-aborto-tem-que-ser-destaque-na-esquerda.htm
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,cenario-campanha-contra-feminicidios-deu-forca-ao-debate,70002350907
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/bruno-boghossian/2018/06/pantano-eleitoral-interdita-debate-serio-sobre-aborto-no-brasil.shtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/impasse-no-legislativo-dificulta-legalizacao-do-aborto-no-brasil-22781833
https://oglobo.globo.com/sociedade/feministas-brasileiras-comemoram-decisao-sobre-aborto-na-argentina-22779761
https://oglobo.globo.com/sociedade/ha-uma-tendencia-global-de-descriminalizacao-do-aborto-afirma-diretor-da-human-rights-watch-22779903
https://oglobo.globo.com/sociedade/impasse-no-legislativo-dificulta-legalizacao-do-aborto-no-brasil-22781833
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2018/06/15/na-argentina-deputados-aprovam-aborto-no-brasil-discutem-adao-e-eva/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-06/argentinos-fazem-vigilia-para-acompanhar-votacao-da-lei-do-aborto
https://universa.uol.com.br/especiais/copa-das-mulheres/#veja-tambem
http://operamundi.uol.com.br/dialogosdosul/com-a-pressao-de-jovens-feministas-congresso-argentino-aprova-legalizacao-do-aborto/14062018/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2018/06/14/argentina-da-primeiro-passo-para-descriminalizacao-do-aborto.htm
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/geral/49571/camara+da+argentina+aprova+despenalizacao+do+aborto+ate+14+semana+de+gestacao.shtml
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/14/a-esperanca-e-verde-a-emocao-das-mulheres-ao-conquistar-o-10-passo-para-garantir-o-aborto-legal-na-argentina_a_23459134/?utm_hp_ref=br-mulheres
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/14/a-esperanca-e-verde-a-emocao-das-mulheres-ao-conquistar-o-10-passo-para-garantir-o-aborto-legal-na-argentina_a_23459134/?utm_hp_ref=br-mulheres
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/14/por-131-votos-a-123-camara-dos-deputados-aprova-descriminalizacao-do-aborto-na-argentina_a_23458940/?utm_hp_ref=br-mulheres
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/aborto-na-argentina-e-no-brasil-esperamos-onda-verde-por-debora-diniz/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/ha-uma-tendencia-global-de-descriminalizacao-do-aborto-afirma-diretor-da-human-rights-watch/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/como-pressao-das-mulheres-abriu-caminho-para-legalizacao-do-aborto-na-argentina/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/em-votacao-historica-deputados-da-argentina-aprovam-aborto/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/06/14/Como-a-Argentina-deu-um-passo-rumo-%C3%A0-descriminaliza%C3%A7%C3%A3o-do-aborto
https://outraspalavras.net/mundo/america-latina/como-as-mulheres-argentinas-venceram/
https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2018/06/deputados-argentinos-aprovam-legalizacao-do-aborto.html
http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-em-pauta/videos/v/deputados-aprovam-projeto-de-lei-que-legaliza-o-aborto-na-argentina/6810646/


(14 jun) Brasil retoma em agosto debate sobre aborto (Estadão - Lígia Formenti) 
(14 jun) A experiência de três argentinas com o aborto (Estadão – Internacional) 
(14 jun) Argentinos celebram aprovação na Câmara do projeto de lei que legaliza aborto(Estadão – Fotos) 
(14 jun) Deputados da Argentina dão primeiro passo para descriminalizar aborto (Estadão – Internacional) 
(14 jun) Mulher pode tudo, menos ter controle sobre seu próprio corpo (Estadão – Emais – Nana Soares) 
(14 jun) Aborto na Argentina e no Brasil: Esperamos a onda verde! (Folha de S.Paulo - #AgoraÉQueSãoElas) 
(14 jun) Corpo da mulher vulnerável, território de violência (Folha de S.Paulo - #AgoraÉQueSãoElas) 
(14 jun) Direito ao aborto? (Revista Época - Anderson Schreiber) 
(14 jun) VÍDEO – Nathali e a legalização do aborto na Argentina: quando as mulheres brasileiras sairão às 
ruas? (Diário do Centro do Mundo – Nathalí Macedo) 
(14 jun) Histórico: como a mobilização das mulheres está a conseguindo a legalização do aborto na Argentina (Diário 
do Centro do Mundo) 
(14 jun) Câmara dos Deputados aprova projeto que dá direito ao aborto na Argentina (Brasil de Fato) 
(14 jun) Como a pressão das mulheres abriu caminho para a legalização do aborto na Argentina (G1 – BBC) 
(14 jun) Selva Almada critica peso da religião em legalização de aborto no Brasil (Revista Marie Claire – Bárbara 
Tavares) 
(14 jun) Aborto: Brasil já foi exemplo para a Argentina, diz especialista (Universa – Luciana Taddeo) 
(13 jun) As argentinas e seus lenços verdes estão fazendo uma revolução (Opera Mundi – Marina Terra) 
(13 jun) Aborto legal provoca corrida abortista? Veja o que dizem as estatísticas(Opera Mundi – tradução Diálogos do 
Sul) 
(13 jun) 29 imagens do grito de jovens por 'ni una menos' e pelo direito ao aborto na Argentina (HuffPost Brasil – 
Andréa Martinelli) 
(12 jun) Direito ao aborto seguro nas ruas, nas camas e, por fim, no Congresso Nacional da Argentina, por Julia 
Burton (IPG – Diálogos do Sul) 
(12 jun) A mobilização das mulheres para garantir a descriminalização do aborto na Argentina (IPG – HuffPost Brasil) 
(12 jun) A mobilização das mulheres para garantir a descriminalização do aborto na Argentina (HuffPost Brasil – 
Andréa Martinelli) 
(12 jun) Argentinos se mobilizam para votação amanhã da Lei do Aborto (Agência Brasil – Marieta Cazarré) 
(11 jun) Lei do aborto tramita na Argentina e buscas na internet aumentam (IPG – R7) 
(11 jun) Votação sobre aborto na Argentina é avanço sem volta, diz escritora Claudia Piñeiro(Folha de S.Paulo – 
Mundo) 
(11 jun) A onda massiva pelo aborto legal na Argentina (Portal Catarinas) 
(09 jun) Nota pública critica matéria sobre aborto na BBC Brasil (IPG – Frente Nacional Contra a Criminalização e Pela 
Legalização do Aborto) 
 
 
Contras 
 
(17 jun) Argentina: o tatu carreta e o aborto(Mídia News – Percival Puggina) 

(17 jun) Maioria dos pré-candidatos à Presidência é contra a legalização do aborto(Rádio CBN) 

(17 jun) 'Minha mãe me abortou – e pensou que eu havia morrido' (R7 – BBC) 

(17 jun) 'Minha mãe me abortou --e pensou que eu havia morrido' (Folha de S.Paulo – BBC) 

(17 jun) Papa Francisco compara aborto à ideologia nazista de pureza da raça (Folha do Progresso – 

Reuters) 

(17 jun) Papa Francisco: aborto é "luva branca" equivalente aos crimes nazistas (24 horas News – Agência 

Estado) 

(17 jun) Maioria dos brasileiros é contra descriminalizar drogas e legalizar aborto(Gospel Prime) 

(17 jun) Papa diz que aborto é "nazismo de luvas brancas" (Mídia News) 

(17 jun) Papa Francisco Compara Abortos À Eugenia Nazista (The HypeStuff – Simony Maia) 

(16 jun) “Sou contra o aborto porque sobrevivi a um aborto”, diz Marco Feliciano (Gospel Geral) 

(16 jun) Pesquisa revela aumento de pessoas contra aborto nos EUA (Pleno News) 

(16 jun) Janaína lamenta ‘político que fomenta o aborto’ (BR18) 

(16 jun) Papa Francisco compara aborto à ideologia nazista de pureza da raça (O Globo – Sociedade) 

(15 jun) Argentina debate aborto no lugar correto; no Brasil, debate foge do Congresso(Jovem Pan – Carlos 

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-retoma-em-agosto-debate-sobre-aborto,70002350952
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,a-experiencia-de-tres-argentinas-com-o-aborto,70002350588
http://internacional.estadao.com.br/fotos/geral,argentinos-celebram-aprovacao-na-camara-do-projeto-de-lei-que-legaliza-aborto,889079
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,em-sessao-de-mais-de-20-horas-deputados-argentinos-aprovam-legalizacao-do-aborto,70002350100
https://emais.estadao.com.br/blogs/nana-soares/mulher-pode-tudo-menos-ter-controle-sobre-seu-proprio-corpo/
https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2018/06/14/aborto-esperamos-a-onda-verde/
https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2018/06/14/corpo-da-mulher-vulneravel-territorio-de-violencia/
https://epoca.globo.com/Analise/noticia/2018/06/direito-ao-aborto.html
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/video-nathali-e-a-legalizacao-do-aborto-na-argentina-quando-as-mulheres-brasileiras-sairao-as-ruas/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/video-nathali-e-a-legalizacao-do-aborto-na-argentina-quando-as-mulheres-brasileiras-sairao-as-ruas/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/historico-como-a-mobilizacao-das-mulheres-esta-a-conseguindo-a-legalizacao-do-aborto-na-argentina/
https://www.brasildefato.com.br/2018/06/14/camara-de-deputados-aprova-projeto-que-da-direito-ao-aborto-na-argentina/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/como-a-pressao-das-mulheres-abriu-caminho-para-a-legalizacao-do-aborto-na-argentina.ghtml
https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2018/06/selva-almada-critica-peso-da-religiao-em-legalizacao-de-aborto-no-brasil.html
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/06/14/para-especialista-brasil-foi-um-guia-para-a-argentina-aprovar-o-aborto.htm
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/geral/49565/as+argentinas+e+seus+lencos+verdes+estao+fazendo+uma+revolucao.shtml
http://operamundi.uol.com.br/dialogosdosul/aborto-legal-provoca-corrida-abortista-veja-o-que-dizem-as-estatisticas/13062018/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/12/23-imagens-do-grito-de-jovens-por-ni-una-menos-e-pelo-direito-ao-aborto-na-argentina_a_23457265/?utm_hp_ref=br-mulheres
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/direito-ao-aborto-seguro-nas-ruas-nas-camas-e-por-fim-no-congresso-nacional-da-argentina-por-julia-burton/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/direito-ao-aborto-seguro-nas-ruas-nas-camas-e-por-fim-no-congresso-nacional-da-argentina-por-julia-burton/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/mobilizacao-das-mulheres-para-garantir-descriminalizacao-do-aborto-na-argentina/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/12/a-mobilizacao-das-mulheres-para-garantir-a-descriminalizacao-do-aborto-na-argentina_a_23457264/?utm_hp_ref=br-mulheres
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-06/argentinos-se-mobilizam-para-votacao-amanha-da-lei-do-aborto
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/lei-do-aborto-tramita-na-argentina-e-buscas-na-internet-aumentam/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/votacao-sobre-aborto-na-argentina-e-avanco-sem-volta-diz-escritora.shtml
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http://www.midianews.com.br/mundo/papa-diz-que-aborto-e-nazismo-de-luvas-brancas/327095
https://thehypestuff.com/lifestyle/papa-francisco-compara-abortos-a-eugenia-nazista/
https://www.gospelgeral.com.br/2018/06/16/sou-contra-o-aborto-porque-sobrevivi-a-um-aborto-diz-marco-feliciano/
https://pleno.news/mundo/pesquisa-revela-aumento-de-pessoas-contra-aborto-nos-eua.html
http://br18.com.br/janaina-lamenta-politico-que-fomenta-o-aborto/
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https://jovempan.uol.com.br/opiniao-jovem-pan/comentaristas/carlos-andreazza/argentina-debate-aborto-no-lugar-correto-no-brasil-debate-foge-do-congresso.html


Andreazza) 

(15 jun) Luta de cristãos contra o aborto continua na Argentina (Pleno News) 

(15 jun) Bispos argentinos: dor pela lei sobre aborto que esquece inocentes (Vaticann News) 

(15 jun) Angela Vidal Gandra Martins: ADPF 422, um aborto jurídico (Folha de S.Paulo – Opinião – 

Tendências e Debates) 

(14 jun) Rocha firma posição contra o aborto(Estadão – BR18) 

(14 jun) Conferência Episcopal diz que avanço da lei de aborto na Argentina "dói” (UOL Notícias – EFE) 

  

 

Neutras 
 
(16 jun) Papa compara certos tipos de abortos a eugenia nazista (O Dia – AFP) 
(16 jun) Papa condena aborto em caso de má formação (Revista Claudia – Lia Rizzo) 
(16 jun) Papa compara aborto ao "nazismo" e chama de "santa" mulher que espera marido infiel (UOL Notícias – 
ANSA) 
(16 jun) Papa diz que aborto para evitar deficiências no nascimento é como eugenia nazista (Extra – Reuters) 
(15 jun) Decisão sobre aborto na Argentina comove 24 mil posts no Twitter do Brasil(Universa) 
(15 jun) Câmara argentina aprova legalização do aborto, que vai ao Senado (Revista Valor – Marsílea Gombata) 
(15 jun) Argentinos fazem vigília para acompanhar votação da Lei do Aborto (Brasil em Folhas – Agência Brasil) 
(15 jun) Argentina está a um passo de legalizar o aborto (O Globo – reportagem em vídeo) 
(15 jun) Câmara argentina aprova legalização do aborto (O Globo – reportagem em vídeo) 
(15 jun) Câmara argentina aprova projeto que descriminaliza o aborto (Brasil em Folhas – Lílian Beraldo) 
(15 jun) Deputados da Argentina aprovam legalização do aborto  (O Globo – vídeo) 
(15 jun) Em votação histórica, Câmara argentina aprova o aborto (Folha de S.Paulo – Jornal Agora) 
(15 jun) Deputados aprovam aborto legal na Argentina (Estadão – vídeo) 
(15 jun) Votação sobre aborto na Argentina é marcada por protestos (G1 – Mundo) 
(15 jun) Na Argentina, deputados aprovam projeto para legalizar o aborto (Globo – Jornal Hoje – vídeo) 
(15 jun) Deputados da Argentina aprovam reforma na Lei do Aborto (Globo News – vídeo) 
(15 jun) Com placar apertado, Câmara da Argentina aprova legalização do aborto (O Globo – Janaína Figueiredo) 
(15 jun) Análise: Casa Rosada está dividida em relação ao debate sobre aborto na Argentina(O Globo – Janaína 
Figueiredo) 
(15 jun) Legalização do aborto avança na Argentina (Jovem Pan – áudio) 
(14 jun) Em votação histórica, deputados da Argentina aprovam aborto (Folha de S.Paulo – Mundo – Sylvia Colombo) 
(14 jun) Por quatro votos, Câmara argentina aprova descriminalização do aborto; projeto vai ao Senado (UOL 
Notícias) 
(14 jun) Saiba como está o debate da descriminalização do aborto no Brasil(Agência Brasil) 
(14 jun) Câmara argentina aprova projeto que descriminaliza o aborto (Agência Brasil) 
(14 jun) Como a pressão das mulheres abriu caminho para a legalização do aborto na Argentina (BBC News Brasil – 
Marcia Carmo) 
(14 jun) Câmara argentina aprova projeto que descriminaliza o aborto (Revista Época Negócios – Agência Brasil) 
(14 jun) Igreja lamenta aprovação da legalização do aborto na Câmara argentina (O Globo – Janaína Figueiredo) 
(14 jun) Câmara dos Deputados da Argentina aprova aborto (Globo – Jornal Nacional - vídeo) 
(14 jun) Manifestantes pró e contra legalização do aborto pressionam Congresso argentino (O Globo – Janaína 
Figueiredo) 
(14 jun) Saiba como está o debate da descriminalização do aborto no Brasil (Correio Braziliense – Agência Brasil) 
(14 jun) Deputados aprovam em primeira leitura a legalização do aborto na Argentina(Correio Braziliense – AFP) 
(14 jun) Por que Congresso e STF caminham para lados opostos na discussão sobre aborto no Brasil (BBC News Brasil 
– Nathalia Passarinho) 
(14 jun) Por que Congresso e STF caminham para lados opostos na discussão sobre aborto(G1 – BBC) 
(14 jun) Por que Congresso e STF caminham para lados opostos na discussão sobre aborto(IPG – BBC) 
(14 jun) Senado argentino pode votar logo legalização do aborto, preveem líderes (Folha de S.Paulo – Mundo – Sylvia 
Colombo) 
(14 jun) Câmara dos Deputados argentina aprova projeto de lei de aborto legal em votação apertada (Extra Globo – 
Reuters) 
(14 jun) Deputados argentinos aprovam legalização do aborto; projeto vai para o Senado (G1 – Mundo) 

https://pleno.news/mundo/luta-de-cristaos-contra-o-aborto-continua-na-argentina.html
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2018-06/mensagem-bispos-argentinos-lei-aborto.html
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/06/angela-vidal-gandra-martins-adpf-422-um-aborto-juridico.shtml.
http://br18.com.br/rocha-firma-posicao-contra-o-aborto/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/06/14/conferencia-episcopal-diz-que-avanco-da-lei-de-aborto-na-argentina-doi.htm
https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2018/06/5549897-papa-compara-certos-tipos-de-abortos-a-eugenia-nazista.html
https://claudia.abril.com.br/noticias/papa-condena-aborto-em-caso-de-ma-formacao/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2018/06/16/papa-diz-que-aborto-e-nazismo-de-luvas-brancas.htm
https://extra.globo.com/noticias/economia/papa-diz-que-aborto-para-evitar-deficiencias-no-nascimento-como-eugenia-nazista-22788732.html
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/06/15/decisao-sobre-aborto-na-argentina-comove-24-mil-posts-no-twitter-do-brasil.htm?utm_medium=social-media&utm_source=twitter&utm_campaign=uol&utm_content=geral
http://www.valor.com.br/internacional/5596799/camara-argentina-aprova-legalizacao-do-aborto-que-vai-ao-senado
https://www.brasilemfolhas.com/2016/?id=65356
https://globoplay.globo.com/v/6811248/
https://oglobo.globo.com/mundo/camara-argentina-aprova-legalizacao-do-aborto-22779575
https://brasilemfolhas.com.br/2016/?id=65310
https://globoplay.globo.com/v/6810943/
http://www.agora.uol.com.br/mundo/2018/06/1971955-em-votacao-historica-camara-argentina-aprova-o-aborto.shtml
https://tv.estadao.com.br/internacional,deputados-aprovam-aborto-legal-na-argentina,889499
http://g1.globo.com/mundo/videos/v/votacao-sobre-aborto-na-argentina-e-marcada-por-protestos/6809695/
https://globoplay.globo.com/v/6809869/
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/deputados-da-argentina-aprovam-reforma-na-lei-do-aborto/6809318/
https://oglobo.globo.com/sociedade/com-placar-apertado-camara-da-argentina-aprova-legalizacao-do-aborto-22778273
https://oglobo.globo.com/sociedade/analise-casa-rosada-esta-dividida-em-relacao-ao-debate-sobre-aborto-na-argentina-22778670
https://jovempan.uol.com.br/videos/jovem-pan-morning-show/legalizacao-do-aborto-avanca-na-argentina.html
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/em-votacao-historica-argentina-aprova-aborto-na-camara-de-deputados.shtml
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/06/14/por-quatro-votos-camara-argentina-aprova-legalizacao-do-aborto-projeto-vai-ao-senado.htm
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-06/saiba-como-esta-o-debate-da-descriminalizacao-do-aborto-no-brasil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-06/camara-argentina-aprova-projeto-que-descriminaliza-o-aborto
http://www.bbc.co.uk/portuguese/internacional-44485436
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/06/camara-argentina-aprova-projeto-que-descriminaliza-o-aborto.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/igreja-lamenta-aprovacao-da-legalizacao-do-aborto-na-camara-argentina-22779510
https://globoplay.globo.com/v/6810686/
https://oglobo.globo.com/sociedade/manifestantes-pro-contra-legalizacao-do-aborto-pressionam-congresso-argentino-22776636
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/14/interna-brasil,688515/saiba-como-esta-o-debate-da-descriminalizacao-do-aborto-no-brasil.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2018/06/14/interna_mundo,688492/deputados-aprovam-em-primeira-leitura-a-legalizacao-do-aborto-na-argen.shtml
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http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/por-que-congresso-e-stf-caminham-para-lados-opostos-na-discussao-sobre-aborto/
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(14 jun) Saiba como está o debate da descriminalização do aborto no Brasil (Band – Agência Brasil) 
(13 jun) Argentina vive frenesi em dia de votação sobre aborto no Congresso (Folha de S.Paulo – Mundo – Sylvia 
Colombo) 
(13 jun) Deputados decidem se aborto será despenalizado na Argentina (JC Online – EFE) 
(13 jun) Deputados argentinos votam hoje projeto sobre legalização do aborto (O Globo – Janaína Figueiredo) 
(13 jun) Questão do aborto divide argentinos(Estadão – Internacional) 
(13 jun) Câmara da Argentina vota polêmico projeto de legalização do aborto nesta quarta(G1 – Mundo – RFI – 
Márcio Resende) 
(12 jun) Argentinos se mobilizam para votação da Lei do Aborto (Correio Braziliense – Agência Brasil) 
(11 jun) Congresso argentino vota lei que amplia direito ao aborto (Folha de S.Paulo – Mundo – Sylvia Colombo) 
  
 
Matérias Problemáticas 

 
(13 jun) Desmaiei em aborto clandestino aos 17 anos e meu namorado sumiu’ (G1 – BBC) 
(12 jun) 'Desmaiei em aborto clandestino aos 17 anos e meu namorado sumiu' (BBC News Brasil – Nathália 
Passarinho) 
(12 jun) 'Desmaiei em aborto clandestino aos 17 anos e meu namorado sumiu' (Universa – BBC) 
(11 jun) Vídeo 'Fui interrogada enquanto sangrava', diz mulher processada por aborto (BBC News Brasil) 
(11 jun) Bihter interrompe segunda gravidez (Band – Entretenimento) 
 
Outras 
 

(17 jun) Todos os processos do presidente (O Globo/ Mundo – Coluna Adriana Carranca) 
(17 jun) Novo líder da Colômbia se apresenta como 'outsider', mas é cria do uribismo (Folha de S.Paulo/ Mundo – 
Sylvia Colombo) 
(17 jun) Bolsonaro e Trump: perfis parecidos, mas nem tanto (O Globo – Henrique Gomes Batista) 
(17 jun) Bolsonaro é mesmo o ‘Trump brasileiro’? (BR18) 
(17 jun) O nosso problema é interno e não externo (Estadão – Economia – Paulo Leme) 
(16 jun) Escritoras usam literatura fantástica para discutir feminismo (Estadão – André Cáceres) 
(16 jun) Entidade com sede em igreja evangélica promove palestras antipetistas de Dallagnol. (Diário do Centro do 
Mundo – Joaquim de Carvalho) 
(16 jun) Candidato de Temer promete liberar a maconha caso seja eleito presidente (Jorna Luzilândia) 
(16 jun) Laqueadura determinada por juiz levanta debate sobre consentimento consciente da mulher (O Globo – 
Elisa Martins) 
(16 jun) Fórum dos Leitores (Estadão – Opinião dos leitores) 
(16 jun) Meirelles quer dois minutos da sua atenção (BR18) 
(15 jun) Cinco motivos que podem tirar votos de Marina Silva nas eleições (O Povo) 
(15 jun) Trump é criticado por continência para general da Coreia do Norte (O Globo – AFP) 
(15 jun) Assista na TV (Estadão – Cultura - Luiz Carlos Merten) 
(15 jun) Cia OmondÉ estreia no Rio a quase inédita 'A Mentira', de Nelson Rodrigues(Estadão – Cultura - Roberta 
Pennafort) 
(15 jun) Três de quatro médicos acusados de aborto no AP recebem habeas corpus da Justiça (G1 Macapá – Fabiana 
Figueiredo) 
(15 jun) Romance de Nelson Rodrigues, ‘A mentira’ ganha rara adaptação teatro (O Globo – Luís Felipe Reis) 
(14 jun) Muito espaço, pouca gente (O Globo – Fernando Gabeira) 
(14 jun) Com ajuda de Trump, Kim quer ir de sanguinário a ‘talentoso’ (O Globo – Guga Chacra) 
(14 jun) Lei em SP exige placas dizendo que entregar filho à adoção não é crime (O Globo – Tiago Aguiar) 
(14 jun) DPVAT fica obrigado a pagar indenização por morte de feto em acidente(Correio Braziliense) 
(14 jun) Carne Doce inicia divulgação do segundo disco com a música 'Nova nova'(Correio Braziliense) 
(14 jun) O essencial do dia: veja os destaques desta quinta-feira  (O Globo/ Brasil) 
(14 jun) Imagina no Brasil (O Globo/ Esportes – Coluna Fernando Gabeira) 
(13 jun) Joanna Maranhão revela aborto espontâneo: 'fraca, dilacerada e sem forças'(Estadão – Esporte Fera) 
(13 jun) Idade de ouro do terror joga com os medos dos adultos (Estadão – Cultura – Jason Zinomam) 
(13 jun) Kim Jong-un tem currículo de execuções e fome na Coreia do Norte(Estadão – Internacional) 
(13 jun) O ativista que sabota a própria causa(Folha de S.Paulo – Colunistas – Leandro Narloch) 
(13 jun) Ingrid Guimarães filma ‘De pernas pro ar 3’ e diz que história combina com momento atual do feminismo (O 

http://noticias.band.uol.com.br/noticias/100000918256/saiba-como-esta-o-debate-da-descriminalizacao-do-aborto-no-brasil.html
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/argentina-vive-frenesi-em-dia-de-votacao-sobre-aborto-no-congresso.shtml
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/internacional/noticia/2018/06/13/deputados-decidem-se-aborto-sera-despenalizado-na-argentina-343158.php
https://oglobo.globo.com/sociedade/deputados-argentinos-votam-hoje-projeto-sobre-legalizacao-do-aborto-22774717
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,jovens-pedem-liberacao-do-aborto-na-argentina,70002349628
https://g1.globo.com/mundo/noticia/camara-da-argentina-vota-polemico-projeto-de-legalizacao-do-aborto-nesta-quarta.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2018/06/12/interna_mundo,687953/argentinos-se-mobilizam-para-votacao-da-lei-do-aborto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/congresso-argentino-vota-lei-que-amplia-direito-ao-aborto.shtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/desmaiei-em-aborto-clandestino-aos-17-anos-e-meu-namorado-sumiu.ghtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/brasil-44388608
https://universa.uol.com.br/noticias/bbc/2018/06/12/desmaiei-em-aborto-clandestino-aos-17-anos-e-meu-namorado-sumiu.htm
http://www.bbc.co.uk/portuguese/brasil-44437088
http://www.band.uol.com.br/tv/noticias/100000917694/bihter-interrompe-segunda-gravidez.html
https://oglobo.globo.com/mundo/todos-os-processos-do-presidente-22789579
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/novo-lider-da-colombia-se-apresenta-como-outsider-mas-e-cria-do-uribismo.shtml
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-trump-perfis-parecidos-mas-nem-tanto-22789534
http://br18.com.br/bolsonaro-e-mesmo-o-trump-brasileiro/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-nosso-problema-e-interno-e-nao-externo,70002353134
https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,escritoras-usam-literatura-fantastica-para-discutir-feminismo,70002350797
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/entidade-com-sede-em-igreja-evangelica-promove-palestras-antipetistas-de-dallagnol-por-joaquim-de-carvalho/
http://www.jornaldeluzilandia.com.br/txt.php?id=53878
https://oglobo.globo.com/sociedade/laqueadura-determinada-por-juiz-levanta-debate-sobre-consentimento-consciente-da-mulher-22786795
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,forum-dos-leitores,70002352242
http://br18.com.br/meirelles-quer-dois-minutos-da-sua-atencao/
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/06/cinco-motivos-que-podem-tirar-votos-de-marina-silva-nas-eleicoes.html
https://oglobo.globo.com/mundo/trump-criticado-por-continencia-para-general-da-coreia-do-norte-22781417
https://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,assista-na-tv,70002350779
https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,cia-omonde-estreia-no-rio-a-quase-inedita-a-mentira-de-nelson-rodrigues,70002350891
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/tres-de-quatro-medicos-acusados-de-aborto-no-ap-recebem-habeas-corpus-da-justica.ghtml
https://oglobo.globo.com/cultura/teatro/romance-de-nelson-rodrigues-mentira-ganha-rara-adaptacao-teatral-22779654
https://oglobo.globo.com/esportes/muito-espaco-pouca-gente-22776831
https://oglobo.globo.com/mundo/com-ajuda-de-trump-kim-quer-ir-de-sanguinario-talentoso-22777471
https://oglobo.globo.com/sociedade/lei-em-sp-exige-placas-dizendo-que-entregar-filho-adocao-nao-crime-22775869
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/06/14/interna_cidadesdf,688680/dpvat-fica-obrigado-a-pagar-indenizacao-por-morte-de-feto-em-acidente.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/06/14/interna_diversao_arte,688614/carne-doce-inicia-divulgacao-do-segundo-disco-com-a-musica-nova-nova.shtml
https://oglobo.globo.com/brasil/o-essencial-do-dia-veja-os-destaques-desta-quinta-feira-22781365
https://oglobo.globo.com/esportes/imagina-no-brasil-22780904
https://esportefera.com.br/noticias/geral,joanna-maranhao-revela-aborto-espontaneo-fraca-dilacerada-e-sem-forcas,70002349071
https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw,idade-de-ouro-do-terror-joga-com-os-medos-dos-adultos,70002347328
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,kim-jong-un-tem-curriculo-de-execucoes-e-fome-na-coreia-do-norte,70002348107
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/leandro-narloch/2018/06/o-ativista-que-sabota-a-propria-causa.shtml
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/ingrid-guimaraes-filma-de-pernas-pro-ar-3-diz-que-historia-combina-com-momento-atual-do-feminismo-22768376


Globo – Carlos Heli de Almeida) 
(13 jun) Por que esterilização para controle demográfico é uma violação (Nexo – Juliana Domingos de Lima) 
(12 jun) Esterilização de mãe de 8 foi consentida e mulher não se arrepende, diz OAB (Folha de S.Paulo – Cotidiano – 
Marcelo Toledo) 
(12 jun) Laqueadura forçada retoma processo de higienização contra negras e pobres, diz médica (Brasil de Fato/ 
Direitos Humanos – Rute Pina/ Edição Diego Sartorato) 
(11 jun) Esterilização de mãe de 8 no interior de São Paulo vira alvo de investigação (Folha de S.Paulo – Internacional 
– Marcelo Toledo) 
(11 jun) Em Curitiba, Boulos critica Judiciário e defende Lula (Estadão – Política – Katna Baran) 
(11 jun) Cidade gaúcha vive o maior dos surtos de toxoplasmose (Estadão – Saúde – Lígia Formenti) 
(11 jun) Santa Maria, no RS, vive o maior dos surtos de toxoplasmose (Correio Braziliense – Agência Estado) 
(11 jun) Em Curitiba, Boulos critica Judiciário e defende Lula (Correio Braziliense – Agência Estado) 
 
 
Internacionais 
 
((17 jun) Vaticano: Papa critica aborto de bebés com deficiência (Agencia Ecclesia - Portugal) 
(17 jun) Doctors forced to give inaccurate information on abortion (Stltoday – EUA) 
(16 jun) Sinn Féin votes to change abortion policy (BBC News – Inglaterra) 
(14 jun) Argentine : les pro-avortement remportent une première victoire à la Chambre des députés (France24 – 
França) 
(14 jun) Argentina recupera el liderazgo (El País – Argentina) 
(13 jun) La primera batalla está ganada (El País – Argentina) 
(12 jun) Investigan la esterilización de una madre de ocho hijos en el interior de São Paulo(Folha de S.Paulo – 
Internacional – Marcelo Toledo) 
(12 jun) Los estudiantes argentinos, motor de la campaña por el aborto legal (El País – Argentina) 
 

 
 
 
 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/06/13/Por-que-esteriliza%C3%A7%C3%A3o-para-controle-demogr%C3%A1fico-%C3%A9-uma-viola%C3%A7%C3%A3o
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/esterilizacao-de-mae-de-8-foi-consentida-e-mulher-nao-se-arrepende-diz-oab.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2018/06/12/laqueadura-forcada-retoma-processo-de-higienizacao-contra-negras-e-pobres-diz-medica/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/esterilizacao-de-mae-de-8-no-interior-de-sao-paulo-vira-alvo-de-investigacao.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,em-curitiba-boulos-critica-judiciario-e-defende-lula,70002346281
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,cidade-gaucha-vive-o-maior-dos-surtos-de-toxoplasmose,70002345550
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/11/interna-brasil,687614/santa-maria-no-rs-vive-o-maior-dos-surtos-de-toxoplasmose.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/06/11/interna_politica,687757/em-curitiba-boulos-critica-judiciario-e-defende-lula.shtml
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-critica-aborto-de-bebes-com-deficiencia/
https://www.stltoday.com/opinion/mailbag/doctors-forced-to-give-inaccurate-information-on-abortion/article_b7ac8acd-e9d5-5144-bfa3-cc03f2b09ae8.html
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPj-yViOXbAhWHIJAKHbN-Bjk4KBCpAgglKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fuk-northern-ireland-44507054&usg=AOvVaw2zGo_mBWIqUlC5qeDVPwFS
https://elpais.com/internacional/2018/06/14/actualidad/1529004493_302119.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/12/3500_millones/1528840441_189331.html
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/saopaulo/2018/06/1971643-investigan-la-esterilizacion-de-una-madre-de-ocho-hijos-en-el-interior-de-sao-paulo.shtml
https://elpais.com/internacional/2018/06/12/argentina/1528833992_241165.html


Clipping Semanal 3 - Junho  

    De 18 até 24 de junho de 2018 

 

 
Favoráveis 

 
(24 jun) Projetos de lei tentam restringir ainda mais o direito ao aborto seguro no Brasil (Brasil de Fato – Julia Dolce) 
(23 jun) Ato em Porto Alegre é o primeiro passo para “onda verde” no Brasil, dizem organizadoras (Diário do Centro 
do Mundo) 
(23 jun) Ato pela legalização do aborto será realizado na próxima segunda-feira em Vitória (Século Diário) 
(23 jun) "Eu estava com medo": o dilema do médico excomungado por fazer  aborto em garota de 9 anos (Jornal de 
Floripa) 
(23 jun) "Eu estava com medo": o dilema do médico excomungado por fazer aborto em garota de 9 anos (UOL 
Notícias – Ed Wanderley) 
(23 jun) Manifestantes fazem passeata no Rio pela legalização do aborto (Diário de Pernambuco) 
(23 jun) Direita barra projeto que daria atendimento médico a mulheres que abortaram (Causa Operária) 
(23 jun) Caue Fonseca: votação sobre o aborto é goleada da Argentina (Gaúcha Zero Hora - Caue Fonseca) 
(23 jun) Manifestantes fazem passeata no Rio pela legalização do aborto (O Dia) 
(23 jun) Manifestantes fazem passeata no Rio pela legalização do aborto (Revista Istoe – Agência Brasil) 
(23 jun) Mulheres marcham pela legalização do aborto em sete cidades do Brasil (Diário Catarinense) 
(22 jun) Protesto pela legalização do aborto atinge as ruas de BH (Estado de Minas – Gabriel Ronan) 
(22 jun) Brasil se mobiliza pela descriminalização do aborto, a exemplo de Argentina e Irlanda (Brasil de Fato – Júlia 
Dolce) 
(22 jun) Manifestação pede legalização do aborto no Rio (Jornal do Brasil) 
(22 jun) Grupo faz manifestação pela legalização do aborto na Praça Sete (O Tempo) 
(22 jun) Inspiradas por Argentina e Irlanda, mulheres marcham por legalização do aborto no Brasil (O Globo – 
Clarissa Pains) 
(22 jun) Grupo se manifesta pela legalização do aborto em Belo Horizonte (G1 Minas Gerais) 
(22 jun) Inspiradas pela Argentina, brasileiras preparam 'onda verde' pela legalização do aborto (Sul 21) 
(22 jun) Calado, Papa Francisco é um poeta (O Globo – Cora Ronai) 
(22 jun) Deixe o trono, Francisco: infames declarações do papa contra as mulheres (Carta Capital – Gisele Pereira) 
(22 jun) Quem se protege contra o aborto? (Gaúcha Zero Hora – Paulo Gleich) 
(22 jun) Vitória irlandesa no referendo do aborto foi fruto de trabalho de base, diz militante (Brasil de Fato - The 
Dawn News) 
(22 jun) Manifestantes fazem passeata no Rio pela legalização do aborto (Agência Brasil – Vladimir Platonow) 
(22 jun) Com Vitória Na Argentina, Legalização Do Aborto No Brasil Segue Atrasada (Brasil de Fato – Ana Carolina 
Caldas) 
(22 jun) Com vitória Argentina, Brasil segue atrasado na legalização do aborto (Vermelho – Brasil de Fato) 
(21 jun) Aborto vale plebiscito? Entidades daqui desconfiam de saída 'à irlandesa' (Universa – Marcos Candido) 
(21 jun) Foro de Teresina #6: O aborto na eleição, os paradoxos de Marina e a absolvição de Gleisi (Revista Piauí – 
áudio) 
(20 jun) Ninguém está falando... (Estadão – Blog Fausto Macedo – Marli Gonçalves) 
(20 jun) Aborto é prática ilegal para 90% das mulheres na América Latina (El País - María R. Sahuquillo) 
(19 jun) Como uma brasileira encara o movimento das feministas argentinas para legalizar o aborto (HuffPost – Ana 
Beatriz Rosa) 
(19 jun) Descriminalizar o aborto no Brasil pela vida das mulheres (Sul21 - Laura Sito e Misiara Oliveira) 
(19 jun) Marta Suplicy cobra avanços na liberação do aborto (Senado Notícias) 
(19 jun) Por trás da vitória feminista na Argentina, a conveniência de Macri (El País - Leila Guerriero) 
(19 jun) “Não há um país latino onde o levante feminista argentino não tenha chegado” (El País – com vídeo) 
(18 jun) Aborto  (Folha de S.Paulo/ Opinião – Painel do leitor - Ângela Luiza S. Bonacci - Pindamonhangaba, SP) 
(18 jun) ‘Aborto’ (Folha de S.Paulo – Opinião (de leitores)) 
(18 jun) América Latina avança na legalização do aborto (IPG – Revista AzMina) 
(18 jun) Aborto legal: a Argentina mostra o caminho(El País – Jean Wyllys) 
(18 jun) Opinião: “Por que lutamos pelo direito ao aborto?”, questiona Joanna Burigo (Revista Donna – Joanna 
Burigo) 

https://www.brasildefato.com.br/2018/06/24/projetos-de-lei-tentam-restringir-ainda-mais-o-direito-ao-aborto-seguro-no-brasil/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/ato-em-porto-alegre-e-o-primeiro-passo-para-onda-verde-no-brasil-dizem-organizadoras/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS1-PRmezbAhUEipAKHYhEDskQqQIIKSgAMAE&url=http%3A%2F%2Fseculodiario.com.br%2F39188%2F12%2Fijnossa-hora-de-legalizar-o-abortoij-acontece-nesta-segunda-feira-25&usg=AOvVaw16Zo6kqOtINBThbQQZyuDK
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv-vDonuzbAhUHEZAKHR16BW84ChCpAggoKAAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.jornalfloripa.com.br%2Fmundo%2Fnoticia.php%3Fid%3D56684781&usg=AOvVaw1Z9nbHmGvaelHshoF4r8Zc
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/06/23/o-dilema-de-um-medico-excomungado-por-fazer-um-aborto-em-uma-garota-de-9-anos.htm
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/23/interna_brasil,755708/manifestantes-fazem-passeata-no-rio-pela-legalizacao-do-aborto.shtml
https://www.causaoperaria.org.br/camara-de-sao-paulo-barra-projeto-que-daria-atendimento-medico-a-mulheres-que-abortaram/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/noticia/2018/06/caue-fonseca-votacao-sobre-o-aborto-e-goleada-da-argentina-10386008.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/06/5551859-manifestantes-fazem-passeata-no-rio-pela-legalizacao-do-aborto.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY1NjcyNzEzNjczMDQ0MjgxMjAyHTkzN2ZiZTkxNjE2YjExYTU6Y29tLmJyOnB0OkJS&usg=AFQjCNFpZXU1QfVhhq6zpUwp4Y13ymY0CQ
https://istoe.com.br/manifestantes-fazem-passeata-no-rio-pela-legalizacao-do-aborto/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/06/mulheres-marcham-pela-legalizacao-do-aborto-em-sete-cidades-do-brasil-10386171.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY1NjcyNzEzNjczMDQ0MjgxMjAyHTkzN2ZiZTkxNjE2YjExYTU6Y29tLmJyOnB0OkJS&usg=AFQjCNHAOSKQ6Sx6UNAkjbzUex2lSabDdA
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/06/22/interna_gerais,968844/protesto-pela-legalizacao-do-aborto-atinge-as-ruas-de-bh.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2018/06/22/brasil-se-mobiliza-pela-descriminalizacao-do-aborto-a-exemplo-de-argentina-e-irlanda/
http://www.jb.com.br/fotos-e-videos/galeria/2018/06/22/manifestacao-pede-legalizacao-do-aborto-no-rio/
https://www.otempo.com.br/cidades/grupo-faz-manifesta%C3%A7%C3%A3o-pela-legaliza%C3%A7%C3%A3o-do-aborto-na-pra%C3%A7a-sete-1.1860392
https://oglobo.globo.com/sociedade/inspiradas-por-argentina-irlanda-mulheres-marcham-por-legalizacao-do-aborto-no-brasil-22813009
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/grupo-se-manifesta-pela-legalizacao-do-aborto-em-belo-horizonte.ghtml
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/06/inspiradas-pela-argentina-brasileiras-preparam-onda-verde-pela-legalizacao-do-aborto/
https://oglobo.globo.com/cultura/calado-papa-francisco-um-poeta-22803533
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTr7HxxezbAhWIgZAKHRPpDB8QqOcBCCgwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cartacapital.com.br%2Fblogs%2Fdialogos-da-fe%2Fdeixe-o-trono-francisco&usg=AOvVaw0QySVitnHb32-YtlKFkYum
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/paulo-gleich/noticia/2018/06/quem-se-protege-contra-o-aborto-cjiqc3nan0irb01qog2398gy0.html
https://www.brasildefato.com.br/2018/06/22/vitoria-irlandesa-no-referendo-do-aborto-foi-fruto-de-trabalho-de-base-diz-militante/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-06/manifestantes-fazem-passeata-no-rio-pela-legalizacao-do-aborto
https://www.brasildefato.com.br/2018/06/22/com-vitoria-na-argentina-legalizacao-do-aborto-no-brasil-segue-atrasada/
http://www.vermelho.org.br/noticia/312377-1
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/06/21/aborto-e-assunto-de-plebiscito-entidades-desconfiam-de-metodo-irlandes.htm
https://piaui.folha.uol.com.br/foro-de-teresina-6-o-aborto-na-eleicao-os-paradoxos-de-marina-e-absolvicao-de-gleisi/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/ninguem-esta-falando/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/14/internacional/1529002780_075313.html
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/19/como-uma-brasileira-encara-o-movimento-das-feministas-argentinas-para-legalizar-o-aborto_a_23462748/
https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2018/06/descriminalizar-o-aborto-no-brasil-pela-vida-das-mulheres-por-laura-sito-e-misiara-oliveira/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/06/19/marta-suplicy-cobra-avancos-na-liberacao-do-aborto
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/18/opinion/1529339193_249329.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/12/politica/1528833857_645782.html
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/bruno-boghossian/2018/06/pantano-eleitoral-interdita-debate-serio-sobre-aborto-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/06/leitores-criticam-quem-defende-o-retorno-dos-militares-ao-poder.shtml
http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/america-latina-avanca-na-legalizacao-do-aborto/
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Vinhal) 
(19 jun) Assédio não é brincadeira: no Brasil, vídeo machista renderia multa (Carta Capital – Carol Castro) 
(19 jun) Ricardo Darín rompe silêncio após atrizes o acusarem de maus-tratos (O Globo/ Cultura – por La Nación) 
(19 jun) Estudo associa falta de vitamina D com infertilidade e aborto espontâneo (Bebe – Chloé Pinheiro) 
(18 jun)  Direitista Iván Duque é o novo presidente da Colômbia (UOL - Agora São Paulo) 
(18 jun) 'Me queimaram na fogueira quando me separei', diz Eva Wilma, em entrevista sobre a vida e os 65 anos de 
carreira (O Globo – Blog Marina Caruso/ por Maria Fortuna) 
 
 
 
Internacionais 
 
(24 jun) How Brexit Stopped Abortion Being Decriminalised In England And Wales (HuffPost UK) 
(24 jun) Los países que juegan el Mundial de Rusia, analizados desde el DDHH (Telam – Argentina) 
(24 jun) En Corée du Sud, l’épiscopat s’engage contre une révision de la loi anti-avortement (La Croix – sobre Coréia 
do Sul) 
(24 jun) 'Conscientious objection': when doctors' beliefs are a barrier to abortion (The Guardian – EUA) 
(24 jun) Aborto: marchan médicos en distintas provincias que piden objeción institucional (Perfil – Argentina) 
(23 jun) "Yo aborté, soy médica y creo en Dios" (Clarín – Argentina) 
(23 jun) Aborto legal, seguro y gratuito solicitan a la ANC (El Universal – Venezuela) 
(22 jun) Cientos de mujeres exigen despenalizar el aborto en Brasil (Telam - Argentina) 
(22 jun) La sénatrice Laurence Rossignol a déposé un amendement en ce sens. Mais il a été rejeté (Slate – França) 
(21 jun) As “inconveniências” do Papa Francisco (Diário do Minho - Portugal) 
(21 jun) Em la Ciudad de Mexico el aborto es legal ¿donde ir y cuales son los requisitos? (Fayer Wayer – México) 
(21 jun) Presidente electo de Paraguay se declara en contra del aborto (Spanish People – Paraguai) 
(20 jun) Después de la aprobación en Argentina, diputados chilenos presentarán un proyecto de aborto libre 
(Infobae – Chile) 
(19 jun) La Conferencia Episcopal de Nicaragua suspendió el diálogo e instó al régimen de Ortega a cumplir los 
acuerdos (Infobae – Nicaragua) 
(18 jun) Colombia. Gana las elecciones Iván Duque, partidario del aborto y el homomonio (Hispanidad – Columbia) 
  
 

 
 
 
 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/20/interna-brasil,689644/tse-quer-regras-a-posts-patrocinados-em-redes-sociais.shtml
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/assedio-nao-e-brincadeira-no-brasil-video-machista-renderia-multa
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/ricardo-darin-rompe-silencio-apos-atrizes-acusarem-de-maus-tratos-22800245
https://bebe.abril.com.br/gravidez/estudo-falta-vitamina-d-infertilidade-aborto-espontaneo/
http://www.agora.uol.com.br/mundo/2018/06/1972169-direitista-ivan-duque-e-o-novo-presidente-da-colombia.shtml
https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/me-queimaram-na-fogueira-quando-me-separei-diz-eva-wilma-em-entrevista-sobre-vida-e-os-65-anos-de-carreira.html
https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/me-queimaram-na-fogueira-quando-me-separei-diz-eva-wilma-em-entrevista-sobre-vida-e-os-65-anos-de-carreira.html
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/abortion-rights_uk_5b29355fe4b061fc68707f87?guccounter=1
https://www.telam.com.ar/notas/201806/293253-mundial-rusia-derechos-humanos-paises-analisis-leticia-pogoriles.html
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/En-Coree-Sud-lepiscopat-sengage-contre-revision-loi-anti-avortement-2018-06-25-1200950032
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jun/22/should-doctors-be-free-to-refuse-patients-an-abortion-on-personal-grounds
http://www.perfil.com/noticias/sociedad/aborto-marchan-medicos-en-distintas-provincias-que-piden-objecion-institucional.phtml
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/aborte-medica-creo-dios_0_Hyo154dZX.html
http://www.eluniversal.com/politica/13123/aborto-legal-seguro-y-gratuito-solicitan-a-la-anc
http://www.telam.com.ar/notas/201806/292860-macri-recibio-a-la-diputada-lospennato-promotora-de-la-legalizacion-del-aborto-dentro-del-oficialismo.html
http://www.slate.fr/story/163514/droit-avortement-criteres-asile-pays-surs
https://www.diariodominho.pt/2018/06/22/as-inconveniencias-do-papa-francisco/
https://www.fayerwayer.com/2018/06/en-la-ciudad-de-mexico-el-aborto-es-legal-donde-ir-y-cuales-son-los-requisitos/
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0622/c31617-9474001.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/06/20/despues-de-la-aprobacion-en-argentina-diputados-chilenos-presentaran-un-proyecto-de-aborto-libre/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/06/19/la-conferencia-episcopal-de-nicaragua-suspendio-el-dialogo-e-insto-al-regimen-de-ortega-a-cumplir-los-acuerdos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/06/19/la-conferencia-episcopal-de-nicaragua-suspendio-el-dialogo-e-insto-al-regimen-de-ortega-a-cumplir-los-acuerdos/
https://www.hispanidad.com/confidencial/colombia-gana-las-elecciones-ivan-duque-partidario-del-aborto-y-el-homomonio_12002075_102.html


Clipping Semanal 4 - Junho  

    De 25 de junho até 1 de julho de 2018 

 

 
Favoráveis 

 
(01 jul) Legalização do aborto no Brasil, o Judiciário e a saúde da mulher  (Estadão – Blog Fausto Macedo – artigo de 
Sandra Franco)  
(01 jul) Ativistas e médicos pedem legalização do aborto na Tailândia (UOL Notícias) 
(01 jul) Simone Veil, líder da legalização do aborto na França, entra para o Panteão de Paris (RFI – Daniella Franco) 
(30 jun) A mentira, o hábito de mentir e a falta de direitos  (Carta Capital/ Diálogos da Fé – Diversidade – artigo Ivone 
Gebara)  
(29 jun) Leis do Brasil autorizam esterilização forçada, mas dificultam voluntária (UOL Notícias – DW) 
(29 jun) Meu Deus - Ninguém decente está ao lado do conservadorismo  (Folha de S.Paulo/ Coluna Tati Bernardi) 
(29 jun) Aborto: projetos tentam aumentar ainda mais perseguição contra as mulheres (Causa Operária) 
(29 jun) Jovem violentada é condenada por aborto em El Salvador (Revista Veja) 
(29 jun) Suprema Corte mais conservadora coloca em risco direito ao aborto nos EUA (Estado de Minas – AFP) 
(29 jun) Aborto legal e gratuito superou barreiras religiosas na França (RFI – Adriana Moysés) 
(28 jun) Debate "Laicidade do Estado e Aborto" acontece hoje na Universidade Federal do paraná (Brasil de Fato) 
(28 jun) Mãe e católica, médica assume o principal serviço de aborto legal do país (Universa – Natacha Cortes)  
(27 jun) 8 de agosto: A data em que a legalização do aborto será votada no Senado argentino (HuffPost – Andréa 
Martinelli) 
(27 jun) A luta pelo direito ao aborto em El Salvador; prática é ilegal em casos de estupro (Brasil de Fato – Manuela 
Martins) 
(27 jun) A jornal argentino, Anitta surpreende ao falar sobre aborto; (RDI) 
(26 jun) “Cada um deve fazer o que quiser”, diz Anitta sobre aborto para jornal argentino (Diario do Centro do 
Mundo) 
(26 jun) Senado argentino votará legalização do aborto em agosto (Jornal O Globo – Janaína Figueiredo) 
(26 jun) Árbitro pra vida (O Globo – Coluna Maria Ribeiro) 
(26 jun) Fascistas perseguem pesquisadora pró-aborto da UnB (Causa Operária) 
(26 jun) Viva Maria: Mobilização de argentinas pró-descriminalização do aborto pode influenciar brasileiras (Rádio 
Agência Nacional – Mara Régia) 
(26 jun) Por um discurso anti-punitivista e uma fé que dialogue (Carta Capital - Camila Mantovani e Juliana Baptista) 
(25 jun) A Argentina ganhou (Folha de S.Paulo – Antonia Pellegrino e Manoela Miklos) 
(25 jun) Uma postura laica  (O Globo/ Opinião- Por O Globo (Editorial)) 
(25 jun) Por que as brasileiras estão protestando pela descriminalização do aborto? (Revista Capricho – Isabella Otto) 
 
 
 
Contras 
 
(01 jul) Antes de fechamento total, Praça da Liberdade tem protesto contra o aborto (Estado de Minas – 

Mateus Parreiras) 

(29 jun) Jurista explica que feto tenta se defender em casos de aborto: “Na prática é assassinato” 

(Ministério Engel (Blogue)) 

(29 jun) Aborto é “homicídio uterino”, diz jurista, relatando que fetos tentam se defender da morte 

(Gospel+) 

(29 jun) Aborto: razões e consequências (A Tribuna -  Yukio Spinosa correspondente Japão) 

(29 jun) Em documento, Trump defende: “bebês não nascidos têm direito à vida” (Gospel Prime) 

(28 jun) Câmara aprova moção contra proposta do PSOL de descriminalizar o aborto (Cidade Verde 

Teresina) 

(27 jun) Senado argentino marca data para votar lei de aborto, e multidão faz protesto contra (UOL 

notícias – EFE) 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/legalizacao-do-aborto-no-brasil-o-judiciario-e-a-saude-da-mulher/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/07/01/ativistas-e-medicos-pedem-legalizacao-do-aborto-na-tailandia.htm
http://br.rfi.fr/franca/20180701-simone-veil-responsavel-pela-legalizacao-do-aborto-na-franca-e-nova-imortal-do-panth
https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/a-mentira-o-habito-de-mentir-e-a-falta-de-direitos
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/06/29/o-poder-do-estado-sobre-os-direitos-reprodutivos-no-brasil.htm
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/tatibernardi/2018/06/meu-deus.shtml
https://www.causaoperaria.org.br/aborto-projetos-tentam-aumentar-ainda-mais-perseguicao-contra-as-mulheres/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP6JjCtPvbAhUID5AKHWP4DAoQqQIIKSgAMAE&url=https%3A%2F%2Fveja.abril.com.br%2Fmundo%2Fjovem-violentada-e-condenada-por-aborto-em-el-salvador%2F&usg=AOvVaw0UStZOt7TdoABM0BEKbl4d
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/06/29/interna_internacional,970361/suprema-corte-mais-conservadora-coloca-em-risco-direito-ao-aborto-nos.shtml
http://br.rfi.fr/franca/20180629-aborto-legal-e-gratuito-superou-barreiras-religiosas-na-franca
https://www.brasildefato.com.br/2018/06/28/debate-laicidade-do-estado-e-aborto-acontece-hoje-na-universidade-federal-do-parana/
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/06/28/esta-a-todo-vapor-garante-nova-chefe-de-aborto-legal-do-perola-byington.htm
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/27/8-de-agosto-esta-sera-a-data-em-que-a-legalizacao-do-aborto-sera-votada-no-senado-argentino_a_23469360/
https://www.brasildefato.com.br/2018/06/27/a-luta-pelo-direito-ao-aborto-em-el-salvador-pratica-e-ilegal-em-casos-de-estupro/
https://rd1.com.br/a-jornal-argentino-anitta-surpreende-ao-falar-sobre-aborto-veja/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/cada-um-deve-fazer-o-que-quiser-diz-anitta-sobre-aborto-para-jornal-argentino/
https://oglobo.globo.com/sociedade/senado-argentino-votara-legalizacao-do-aborto-em-agosto-22824485
https://oglobo.globo.com/cultura/arbitro-pra-vida-22823717
https://www.causaoperaria.org.br/fascistas-perseguem-pesquisadora-pro-aborto-da-unb/
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-06/viva-maria-mobilizacao-de-argentinas-pro-descriminalizacao-do-aborto-pode
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/06/26/por-um-discurso-anti-punitivista-e-uma-fe-que-dialogue/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonia-pellegrino-e-manoela-miklos/2018/06/a-argentina-ganhou.shtml
https://oglobo.globo.com/opiniao/uma-postura-laica-22809233
https://capricho.abril.com.br/vida-real/por-que-as-brasileiras-estao-protestando-pela-descriminalizacao-do-aborto/
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/07/01/interna_gerais,970591/praca-da-liberdade-tem-protesto-contra-o-aborto-neste-domingo.shtml
https://ministerioengel.com/mundo-cristao/jurista-explica-que-feto-tenta-se-defender-em-casos-de-aborto-na-pratica-e-assassinato/
https://noticias.gospelmais.com.br/aborto-homicidio-uterino-jurista-fetos-defendem-99665.html
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP6JjCtPvbAhUID5AKHWP4DAoQqQIIJigAMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atribuna.com.br%2Fnoticias%2Fnoticias-detalhe%2Fatualidades%2Faborto-razoes-e-consequencias%2F%3FcHash%3D0289a35db293641a93df27447bca0b10&usg=AOvVaw3tqGG3MZAr8tL6fqxaY7Nf
https://noticias.gospelprime.com.br/em-documento-trump-defende-bebes-nao-nascidos-tem-um-direito-a-vida/
https://cidadeverde.com/noticias/276231/camara-aprova-mocao-contra-proposta-do-psol-de-descriminalizar-o-aborto
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/06/27/manifestantes-pedem-que-senadores-nao-legalizem-o-aborto-na-argentina.htm


(27 jun) Manifestantes pedem que senadores não legalizem aborto na Argentina (Revista Exame – EFE) 

(27 jun) Médico é condenado a 20 anos de prisão por provocar aborto de grávida e cobrar R$ 3mil em MT 

(G1 MT – Denise Soares) 

(27 jun) Júri condena médico a 20 anos por aborto (RD News – Francis Amorim) 

(25 jun) O fascismo dos abortistas  (O Globo/ Opinião – por Marcio Pacheco (Dep. Estadual PSC)) 

  

 

Neutras 
 
(01 jul) Bancada religiosa reage a debate sobre aborto  (O Globo – Blog Poder em Jogo – Amanda Almeida) 
(01 jul) Reação dos religiosos ao debate sobre aborto (Estadão – BR18 – José Fucs) 
(29 jun) Trump diz que planeja nomear indicado à Suprema Corte em 9 de julho (Internacional Estadão – Reuters e 
AFP) 
(29 jun) Planos de Russomanno e Marina Silva serviram de munição para adversários (O Globo/ Brasil – por Marcelo 
Remígio) 
(29 jun) Suprema Corte mais conservadora coloca em risco direito ao aborto nos EUA (Correio Braziliense – AFP) 
(28 jun) Aposentadoria de juiz da Suprema Corte põe em risco direito ao aborto nos EUA (Jornal O Globo – Julie 
Hirschfeld Davis do The New York Times) 
(28 jun) Aborto legal e violência doméstica permitida: como são os direitos da mulher na Rússia(Revista Marie Claire) 
(29 jun) Suprema Corte mais conservadora coloca em risco direito ao aborto nos EUA (Revista Exame – AFP) 
(28 jun) Aposentadoria na Suprema Corte dos EUA pode reverter legalização do aborto (Revista Exame – com 
agências internacionais) 
(28 jun) Jovem violentada por criminosos é condenada por aborto em El Salvador (UOL Notícias – EFE)  
(28 jun) Gênero ou ideologia partidária: o que faz diferença nas atividades legislativas? (Estadão Política – Hannah 
Maruci Aflalo) 
(28 jun) Sua alma vai descansar em paz’, diz mãe de símbolo da luta por legalização do aborto na Irlanda (O Globo/ 
Sociedade - por O Globo) 
(28 jun) Falta de 115 milhões de mulheres do mundo explica sequestros em massa e aborto de fetos femininos na 
Ásia (UOL Notícias – RFI) 
(27 jun) Juiz do Supremo dos EUA se aposenta, e Trump deve escolher conservador (Folha de S.Paulo/ Mundo – 
Estelita Hass Carazzai/ Washington) 
(27 jun) Manifestantes pedem que senadores não legalizem aborto na Argentina (Agência Brasil – Internacional – 
EFE) 
(27 jun) Juiz da Suprema Corte se aposenta, e Trump deve anunciar mais um conservador (O Globo/ Mundo – por 
Reuters com Redação) 
(26 jun) Supremo dos EUA dá vitória judicial para movimento antiaborto (Revista Exame – AFP) 
(25 jun) Câmara de São Paulo rejeita atendimento humanizado a casos de aborto legal (Rede Brasil Atual) 
(25 jun) Seis em cada 10 mineiros veem aborto como crime (O Tempo – Bruno Menezes) 
 
 
Matérias Problemáticas 

 
(29 jun) Chegou a hora de adotar o politicamente adequado (Folha de S.Paulo – Coluna Reinaldo Azevedo) 
 
 
 
 
Outras 
 

(01 jul) 'Os machistas queriam que eu tivesse morrido', diz Vera Fischer ) (Folha de S.Paulo – Coluna Mônica Bergamo 
-  Bruna Narcizo) 
(01 jul) Interesses de Trump e Putin em conflito na Venezuela (Estadão Internacional – Helio Gurovitz) 
(30 jun) Mimetismo embala candidato favorito a governar México (Folha de S.Paulo/ Mundo – Sylvia Colombo) 
(30 jun) Bazar do Tempo fechou, nesta semana, contrato para publicar no Brasil “Os Homens Também se Lembram”, 
de Simone Weil. (Folha de S.Paulo/ Painel das letras - Maurício Meireles) 
(30 jun) Uruguai e Portugal: das disputas territoriais às liberdades individuais, veja curiosidades sobre os países rivais 

https://exame.abril.com.br/mundo/manifestantes-pedem-que-senadores-nao-legalizem-aborto-na-argentina/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLppSstvvbAhWEEJAKHYDSCmcQqQIISigAMAk&url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmt%2Fmato-grosso%2Fnoticia%2Fmedico-e-condenado-a-20-anos-de-prisao-por-provocar-aborto-de-gravida-e-cobrar-r-3-mil-em-mt.ghtml&usg=AOvVaw30DGkZo14x7V9cnGs74nch
http://www.rdnews.com.br/policia/conteudos/101692
https://oglobo.globo.com/opiniao/o-fascismo-dos-abortistas-22806482
https://blogs.oglobo.globo.com/poder-em-jogo/post/bancada-religiosa-reage-debate-sobre-aborto.html
http://br18.com.br/23711-2/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLppSstvvbAhWEEJAKHYDSCmcQu4gBCC8oATAC&url=https%3A%2F%2Finternacional.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgeral%2Ctrump-diz-que-planeja-nomear-indicado-a-suprema-corte-em-9-de-julho%2C70002377353&usg=AOvVaw0lqRi1j_vilMbB304wpI-2
https://oglobo.globo.com/brasil/planos-de-russomanno-marina-silva-serviram-de-municao-para-adversarios-22833660
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2018/06/29/interna_mundo,691907/suprema-corte-mais-conservadora-coloca-em-risco-direito-ao-aborto-nos.shtml
https://oglobo.globo.com/mundo/aposentadoria-de-juiz-da-suprema-corte-poe-em-risco-direito-ao-aborto-nos-eua-22830320
https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2018/06/aborto-legal-e-violencia-domestica-permitida-como-sao-os-direitos-da-mulher-na-russia.html
https://exame.abril.com.br/mundo/suprema-corte-mais-conservadora-coloca-em-risco-direito-ao-aborto-nos-eua/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLppSstvvbAhWEEJAKHYDSCmcQqQIIQSgAMAc&url=https%3A%2F%2Fexame.abril.com.br%2Fmundo%2Faposentadoria-na-suprema-corte-dos-eua-pode-reverter-legalizacao-do-aborto%2F&usg=AOvVaw1-nazGs-K1RLxJbwYT2WDX
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/06/28/jovem-violentada-por-criminosos-e-condenada-por-aborto-em-el-salvador.htm
https://politica.estadao.com.br/blogs/legis-ativo/genero-ou-ideologia-partidaria-o-que-faz-diferenca-nas-atividades-legislativas/
https://oglobo.globo.com/sociedade/sua-alma-vai-descansar-em-paz-diz-mae-de-simbolo-da-luta-por-legalizacao-do-aborto-na-irlanda-22724471
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2018/06/28/falta-de-115-milhoes-de-mulheres-do-mundo-explica-sequestros-em-massa-e-aborto-de-fetos-femininos-na-asia.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2018/06/28/falta-de-115-milhoes-de-mulheres-do-mundo-explica-sequestros-em-massa-e-aborto-de-fetos-femininos-na-asia.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/ministro-do-supremo-dos-eua-se-aposenta-e-trump-deve-escolher-conservador.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-06/manifestantes-pedem-que-senadores-nao-legalizem-aborto-na-argentina
https://oglobo.globo.com/mundo/juiz-da-suprema-corte-se-aposenta-trump-deve-anunciar-mais-um-conservador-22827471
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nas oitavas da Copa (G1 Mundo) 
(30 jun) O STF entre tanques e togas (Estadão Cultura) 
(29 jun) Os contraceptivos que você tem direito de exigir pelo SUS - e o que fazer se não conseguir (BBC News Brasil 
– Nathália Passarinho) 
(29 jun) 'Estamos trabalhando sem hipótese de coligação', diz Miro Teixeira sobre campanha de Marina (O Globo/ 
Brasil - Maria Lima) 
(29 jun) Thaeme ganha rede de apoio após sofrer aborto: 'Uma mulher ajuda a outra” (Purepeople - Com apuração 
de Patrick Monteiro e texto de Rahabe Barros) 
(29 jun) Trump diz que planeja nomear indicado à Suprema Corte em 9 de julho (Estadão Internacional) 
(29 jun) López Obrador é ovacionado por multidão no estádio Azteca (Revista Forum – Ana Prestes) 
(28 jun) Um terço dos bebês nascidos em 2016 não tiveram pré-natal adequado, diz Firjan (O Globo/ Economia – 
Daiane Costa e Ana Carolina Santos) 
(28 jun) Aqui não é a Síria, é o Brasil (Estadão Economia – Antonio) 
(28 jun) Marido descobre gravidez da esposa e a agride após exigir aborto de bebê, em RO (G1 RO Porto Velho) 
(28 jun) Surto de toxoplasmose assusta município gaúcho há quase três meses (Correio Braziliense – Agência Brasil) 
(28 jun) Surto de toxoplasmose assusta município gaúcho há quase três meses (Agência Brasil – Saúde – Paula 
Labossieri) 
(27 jun) Aposentadoria de juiz moderado abre porta para Trump deixar Suprema Corte mais conservadora (Estadão 
Internacional) 
(26 jun) Teatro Contadores de Mentira encontra nas raízes afro a energia vingativa de Medeia (Estadão Cultura – 
Leandro Nunes) 
(26 jun) Surto de toxoplasmose pode ter sido causado por água da torneira e hortaliças contaminadas (Estadão 
Saúde – Ligia Formenti) 
(26 jun) Nicarágua retoma diálogo, enquanto Ortega avança contra barricadas (O Globo – AFP) 
(26 jun) A Opinião do Estadão: Derrota de Lula, vitória do País (Estadão – BR18) 
(26 jun) Opinião: Derrota de Lula, vitória do País (Estadão Opinião) 
(26 jun) Aliado de Bolsonaro, pastor Malafaia ataca Marina Silva  (O Globo – Bernardo Mello Franco) 
(26 jun) Com 55% de gestações não planejadas, Brasil falha na oferta de contracepção eficaz (BBC News Brasil – 
Nathalia Passarinho e Luiza Franco) 
(25 jun) Uma mulher vai à Justiça a cada três dias para entregar bebê a adoção  (Folha de S.Paulo/ Cotidiano – 
Natália Cancian) 
(25 jun) Malafaia: ‘Marina é cristã dissimulada’ (Estadão – BR18) 
 
 
 
 
Internacionais 
 
(01 jul) Inside Durban's abortion abyss, shocking experiences (IOL -  África do Sul) 
(01 jul) Madagascar: la légalisation de l’avortement fait l’objet d’un débat (RFI África) 
(30 jun) El misterio de la caída de los abortos en Rusia tras la desaparición de la URSS (El País) 
(30 jun) La “Ola Verde” del aborto legal en Venezuela (Efecto Cocuyo - Venezuela) 
(30 jun) La despenalización del aborto abrió una grieta entre los legisladores de Cambiemos (Clarín – Argentina) 
(30 jun) Aborto en Chile: gobierno rectifica reglamento para clínicas (El Nuevo Herald) 
(29 jun) Morning Bits: The coming firestorm over criminalizing abortion (The Washington Post – EUA) 
(29 jun) Women allowed to take abortion pill at home in Wales (BBC News UK – UK) 
(29 jun) Pour Simone Veil, l’avortement devait rester une « exception » (La Croix – França) 
(28 jun) Opinion: The End of Abortion (The New York Times – EUA) 
(27 jun) El debate alrededor de la objeción de conciencia médica y el aborto: ¿beneficia o perjudica a las mujeres? 
(Infobae) 
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