
(09 set) Papo de Domingo: 'O que depende do fator humano, o Brasil não deixa 

nada a dever lá para fora'

(Diário do Litoral - Glauco Braga)

(07 set) Festival ‘Pela Vida das Mulheres’ mobilizou feministas de diversos estados (Sexuality Policy Watch - Angela Freitas)

(06 set) A legalização não provocou mais abortos, afirma ativista do Uruguai (Catarinas - Paula Guimarães)

(06 set) Confira na íntegra a entrevista com Célia Sacramento, candidata ao 

governo baiano

(A Tarde On Line - Política - Eleições)

(06 set) Ela tomou água sanitária com cola e o aborto se fez. (Cada Minuto -  Arísia Barros)

(06 set) A luta pela legalização do aborto é pauta em setembro (Folha de Pernambuco - Thaís Campolina)

(06 set) Festival Gira pauta lutas e resistências brasileiras em Berlim (Jornal GGN - Intrvozes)

(06 set) Com golpe, mortalidade infantil e materna voltaram a crescer (Vermelho)

(06 set) Na GloboNews, Eduardo Jorge admite divergência com Marina sobre o 

aborto

(Revista Fórum)

(05 set) Tânia Di Giacomo Lago: Há um impedimento social para que a mulher 

conte sobre o aborto que realizou.

(Jornal GGN - Blog CEE Fiocruz)

(05 set) Anna Karina diz ser favorável à legalização da maconha e 

descriminalização do aborto

(O POVO Online - Política)

(05 set) Mulheres testemunham sobre aborto na América Latina (GauchaZH - Comportamento - AFP)

(05 set) “O aborto é muito mais grave do que um padre abusar de uma criança”, 

diz arcebispo mexicano 

(Causa Operária )

(04 set) Para defender pedófilos, arcebispo ataca direito das mulheres ao aborto (Causa Operária)

(04 set) Mulheres testemunham sobre aborto na América Latina (Estado de Minas - AFP)

(04 set) Por que é errado usar plebiscito para decidir sobre descriminalização do 

aborto

(Revista Marie Claire - Debora Diniz)

(03 set) Aborto, o futuro pertence ao "SIM" (Brasil de Fato - Suzana Pires )

(03 set) A garantia do direito ao aborto como defesa do direito à vida (CartaCapital - Justificando - Ana Luisa 

Lago)

(03 set) Mayra Pinheiro é contra a redução da maioridade e sugere discutir 

descriminalização do aborto

(O POVO Online (Blogue))

(09 set) Cristã pró-vida tem imagem usada ilegalmente em campanha abortista (Gospel+)

(09 set) Aborto é assassinato (Política Estadão - Blog Fausto Macedo)

(09 set) Feto é encontrado dentro de vaso sanitário em Pronto-Socorro de MT (Só Notícias - Polícia)

(08 set) Encontrado bebê morto em box de Pronto Socorro de MT (24Horas News (liberação de imprensa) 

(Blogue))
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https://www.brasildefato.com.br/2018/09/03/aborto-o-futuro-pertence-ao-sim/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/09/03/a-garantia-do-direito-ao-aborto-como-defesa-do-direito-a-vida/
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/09/mayra-pinheiro-e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal-e-defende-que-a.html
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/09/mayra-pinheiro-e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal-e-defende-que-a.html
https://noticias.gospelmais.com.br/crista-imagem-campanha-abortista-desmascara-autores-102232.html
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/aborto-e-assassinato/
https://www.sonoticias.com.br/policia/feto-e-encontrado-dentro-de-vaso-sanitario-em-pronto-socorro-de-mt/
https://www.24horasnews.com.br/noticia/encontrado-bebe-morto-em-box-de-pronto-socorro-de-mt.html
https://veja.abril.com.br/mundo/aborto-tem-a-ver-com-a-lei-mas-com-o-quao-pobre-a-gestante-e/
https://jornalggn.com.br/blog/mariana-nassif/falar-de-aborto-no-dia-dos-pais-irei
https://www.cartamaior.com.br/includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=41321
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/video-voce-nao-sabe-o-que-e-parir-um-filho-dispara-atriz-argentina-para-homem-contra-o-aborto/
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/08/e-triste-ver-um-candidato-declarar-conceitos-jurassicos-sobre-populacoes-diz-leitor.shtml
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/ser-pai-hoje-e-brigar-todo-dia-com-o-macho-que-esperavam-que-fosse
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/zelador-encontra-feto-em-lixeira-de-predio-de-bairro-nobre-7ivocdel6on7je0v3kdd4pdo2
https://pleno.news/brasil/especial-flavio-bolsonaro-fala-da-relacao-do-pai-com-os-filhos.html
https://www.eldiaonline.com/se-impuso-el-no-en-el-senado-una-semana-atipica-y-agotadora/
http://www.avozdepetropolis.com.br/saude-e-ciencia/brasileiras-procuram-abortos-nos-poucos-paises-da-america-latina-onde-a-pratica-e-legal-ciencia-e-saude/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2018/08/vivam-aborto-drogas-e-eutanasia.shtml
https://noticias.gospelmais.com.br/pro-vida-senado-argentina-recusa-aborto-101207.html
https://observatoriodosfamosos.bol.uol.com.br/redes/2018/08/rita-cadillac-diz-ser-a-favor-da-descriminalizacao-do-aborto-mas-esclarece-posicionamento
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/descriminalizados-abortos-tem-cinco-anos-de-queda-em-portugal.shtml
https://www.jota.info/stf/do-supremo/constituicao-mudancas-aborto-11082018
https://g1.globo.com/pop-arte/blog/luciano-trigo/post/2018/08/11/para-o-embriao-nao-ha-aborto-seguro.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/apos-morte-de-gravida-justica-condena-integrantes-de-quadrilha-que-faturava-1-milhao-por-mes-com-abortos-ilegais-22966721
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(08 set) Assistente do Ratinho, Valentina dá à luz seu primeiro filho (UOL Notícias - TV e Famosos)

(08 set) Zara Tindall emociona-se ao falar dos abortos que sofreu (Revista CARAS)

(07 set) Bienal de SP reúne mais de 100 artistas com curadoria diversificada (A Tribuna - Rondonópolis)

(07 set) "Bolsonaro só vai esperar pra tomar posse", diz Magno Malta (ACidade ON - Campinas)

(07 set) Eu voto no candidato do PSL porque ele é do contra, mas,a favor da arma 

de fogo, diz eleitor

(Cada Minuto (liberação de imprensa))
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(07 set) Candidato a deputado federal: Michel Belli defende Reforma Tributária 

para geração de empregos

(O Munícipio)

(07 set) Eleições 2018: entrevista com Leandro Schmöckel (Novo), candidato a 

deputado federal

(OCP News (liberação de imprensa) 

(Blogue))

(07 set) Com Cynthia Nixon, Nova York poderá ter primeira-dama gay pela 

primeira vez na história

(Revista Marie Claire)

(07 set) O que pensam os candidatos a vice-governador: Anaterra (RIC MAIS Paraná - Eleições 2018)

(07 set) Meirelles diz que nomeará ministério ficha limpa, mas evita falar sobre 

Temer

(Estado de Minas - Estadão Conteúdo)

(07 set) Temer não tem legitimidade e Bolsonaro é passaporte para PT voltar, diz 

Alckmin 

(Política Estadão )

(07 set) Democratas tentam barrar juiz indicado por Trump à Suprema Corte (Internacional Estadão )

(06 set) Mais de 430 mil amazonenses devem se vacinar contra HPV, diz ministério 

da saúde

(Agência de Notícias da Aids)

(06 set) Gestante perde o bebê após assalto a ônibus na BR 101 (Alagoas 24 Horas)

(06 set) COTV chega aos 40 mil inscritos no YouTube: contribua com a imprensa 

operária e independente do PCO

(Causa Operária)

(06 set) Entrevista com candidato do PCO ao senado no Ceará: “o rombo no 

governo federal é reflexo do golpe"

(Causa Operária)

(06 set) Eymael diz que se eleito privatizará Eletrobras, mas manterá Petrobrás, 

Banco do Brasil e Caixa 

(G1 - Política - Eleições - com vídeos)

(06 set) Mais de 325 mil adolescentes devem se vacinar contra HPV em Mato 

Grosso

(G1 MT - Mato Grosso)

(06 set) “Deus acima de todos”: Marina diz que Bolsonaro estimula “guerra santa" (Gospel Prime)

(06 set) Ibope: Bolsonaro tem 22% das intenções de voto; Ciro e Marina, 12% (Jornal do Tocantins - Editoriais)

(06 set) Mônica Martelli revela que sofreu três abortos espontâneos: 'Não foi fácil" (Jornal Extra - Famosos)

(06 set) Veja o que é #FATO ou #FAKE na entrevista de Eduardo Jorge à 

GloboNews

(Jornal Extra - Fato ou Fake)

(06 set) Democratas questionam indicado de Trump à Suprema Corte sobre novos 

documentos

(Jornal Extra - Mundo)

(06 set) Papo ou colapso: para além dos discursos das carreiras e de ódios (JOTA - Opinião e Análises - Thiago Gomes 

Anastácio)

(06 set) Mônica Martelli lembra abortos espontâneos: “Não foi fácil” (MaisPB (liberação de imprensa) (Blogue))

(06 set) Genival Oliveira: "Político não pode se deixar corromper" (Meionorte - Blog Agora)
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(06 set) Conheça Titeuf, o amado personagem que Bolsonaro criticou na TV (Metrópoles - Colunas Blog Zip)

(06 set) Mais de 800 mil adolescentes devem se vacinar contra o HPV (O Imparcial - Saúde)

(06 set) Vou enfrentar os temas polêmicos sem medo', garante Eitel em sabatina 

com candidatos â Câmara

(Paraiba.com.br)

(06 set) Luiza Trajano e Mulheres do Brasil lançam app para divulgar candidatas (Revista Época Negócios - Brasil)

(06 set) Conspiração contra o papa (Revista Istoe)

(06 set) Sabatina de juiz indicado por Trump entra no 3º dia (Revista Istoe)

(06 set) O que pensam os candidatos a vice-governador: Juliano Murbach (RIC MAIS Paraná - Eleições 2018)

(06 set) Pastor 'da irmã Marina Silva' defende candidata e rebate Malafaia (RIC Mais Santa Catarina)

(06 set) Políticas de combate ao feminicídio devem ser revistas (Terra - Dino)

(06 set) Alckmin diz que Temer não tem legitimidade nem liderança (Terra - Eleições)

(06 set) Veja o que é #FATO ou #FAKE na entrevista de Eduardo Jorge à 

GloboNews

(Jornal O Globo - por O Globo, Extra, G1, 

CBN, Valor, GloboNews, TV Globo e Época)

(05 set) UFMT promove Jornada de Saúde Mental nos dias 13 e 14 (24Horas News (liberação de imprensa) 

(Blogue))

(05 set) Confira na íntegra a entrevista com Marcos Maurício, candidato ao senado 

baiano

(A Tarde On Line - Política - Eleições)

(05 set) Neném, da dupla com Pepê, posa com a filha e a esposa e se declara (Amazonas1 (liberação de imprensa))

(05 set) Resenha de 'Revolucionário e gay - A vida extraordinária de Herbert 

Daniel': 50 Anos de Evolução das Ideias de Esquerda no Brasil

(Carta Maior)

(05 set) Ataques entram em campo a pouco mais de um mês do primeiro turno (Correio Braziliense - Política - Murilo 

Fagundes)

(05 set) Destaques do dia: Ibope, Meirelles e os recursos sem fim (Estadão - BR18)

(05 set) Meirelles diz que nomeará ministério ficha limpa, mas evita falar sobre 

Temer

(Estado de Minas - Política)

(05 set) Competição culinária de Claude Troisgros ganha nova temporada com 

Valesca Popozuda

(Folha de S.Paulo - Blog F5)

(05 set) América cindida (Folha de S.Paulo - Editorial)

(05 set) Recorde europeu: 60% das crianças nascidas na França são de pais que 

não se casaram

(G1 - Mundo - RFI)

(05 set) Em plebiscito sobre aborto, 'Marina e Papa vão defender uma coisa e eu 

outra', diz Eduardo Jorge vice da presidenciável

(G1 - Política - Eleições)

(05 set) Montes Claros adere campanha contra o HPV e prefeitura alerta que 

imunização está abaixo da média

(G1 MG - Grande Minas)

(05 set) Três das dez mortes violentas do Alto Tietê durante levantamento do 

monitor da violência seguem em investigação

(G1 SP - Mogi das Cruzes -  Gladys Peixoto 

e Fernanda Lourenço)

(05 set) Aos especuladores, pouco importa a opinião do candidato sobre aborto 

ou armas

(GauchaZH - Política - Pedro Dutra 

Fonseca)

(05 set) Governo Federal quer vacinar mais de 20 milhões de adolescentes contra 

HPV

(GauchaZH - Saúde)
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(04 set) Nenêm, da dupla com Pepê, tira foto ao lado da filha e esposa (Observatório da Televisão (Blogue))

(04 set) Eleições 2018: entrevista com Carlos Chiodini (MDB), candidato a 

deputado federal

(OCP News - Política (Blogue))

(04 set) Neném, da dupla com Pepê, aproveita dia especial com a filha (Ofuxico)

(04 set) Crianças e adolescentes devem se vacinar contra o HPV (Portal Brasil - Saúde)

(04 set) Netflix 'Insaciável' zomba dos cristãos, sexualizando Jesus e o Espírito 

Santo

(Portal Padom (liberação de imprensa) 

(Blogue))

(04 set) Neném, da dupla com Pepê, se derrete pela filha durante passeio ao 

zoológico com sua esposa

(Revista CARAS Brasil)

(04 set) Neném, da dupla com Pepê, posa com a filha e a esposa e se declara (Revista Contigo! )

(04 set) Pirenópolis recebe Festival de Documentário Brasileiro – Pirenópolis (Revista Factual - Cinema)

(04 set) Ex-petista como Marina, Eduardo Jorge já tentou a Presidência (Revista VEJA - Política)

(04 set) Veja como foi o debate de VEJA entre candidatos a vice-presidente (Revista VEJA - Política)

(04 set) Saiba quem são os 13 candidatos a vice-presidente nestas eleições (Revista VEJA - Política)

(04 set) O que pensam os candidatos a vice-governador: Coronel Malucelli (RIC MAIS Paraná - Eleições 2018)

(04 set) Marina diz que ´guerra santa´ faz mal ao Brasil; veja o que rolou na 

sabatina

(SBT - Sistema Brasileiro de Televisão 

(liberação de imprensa))

(04 set) Em sabatina, Marina Silva critica o programa Mais Médicos (SBT - Sistema Brasileiro de Televisão 

(liberação de imprensa))

(04 set) Marina é a única que pode derrotar o PT no 2º turno, diz vice (UOL Notícias - Economia - Bloomberg )

(04 set) Alckmin comete gafe ao falar de desigualdade salarial entre sexos (UOL Notícias - Política - Eleições )

(04 set) Democratas prometem ser implacáveis com indicado de Trump à 

Suprema Corte

(Jornal Extra - Reuters - Lawrence Hurley)

(04 set) Caos envolve audiência no Senado dos EUA sobre escolha de Trump para 

Suprema Corte 

(Jornal Extra - Reuters - Lawrence Hurley)

(03 set) Usando ACM Neto, candidatos ao Senado da oposição utilizam diferentes 

estruturas

(Bahia Noticias - Samuel Celestino)

(03 set) Hoje o mundo mais rico é pobre em sentimentos', diz Mujica no festival 

de Veneza

(Cultura Estadão)

(03 set) Novo juiz deve levar presidente da Suprema Corte dos EUA a ser voto 

decisivo

(Folha de S.Paulo - Mundo - Adam Liptak - 

TNYT)

(03 set) Texto que possibilita à Previdência cobrar do agressor benefícios pagos à 

vítimas está na pauta da CAS

(Folha Nobre (Blogue))

(03 set) 'Vivemos num mundo frágil', diz Mujica no Festival de Veneza (Revista Istoe)

(03 set) Meses após ficar em coma por agressões, manicure é morta a facadas 

pelo ex

(Jornal Correio 24 horas)

(03 set) Suspeito de estuprar sobrinha na Mata Escura é liberado pela polícia (Jornal Correio 24 horas)

(03 set) Saúde falha em oferecer atendimento qualificado para grávidas (Jornal da USP)

(03 set) Filme deu alerta de sexismo em Hollywood antes do #MeToo (Jornal O Globo - Cultura - Luiza Barros)

(03 set) José Maria Eymael defende criação do Ministério da Família (NE10 - Interior - Agreste)

(03 set) O que um presidente faz sozinho. E o que só faz com o Congresso (Nexo - Expresso)

(03 set) Por que a Argentina não consegue conter a alta do dólar (Nexo - Expresso)
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https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/meses-apos-ficar-em-coma-por-agressoes-manicure-e-morta-a-facadas-pelo-ex/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/meses-apos-ficar-em-coma-por-agressoes-manicure-e-morta-a-facadas-pelo-ex/
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(03 set) Candidato a deputado federal: Paulo Sestrem defende proteção a 

professores e reforma previdenciária como no Chile

(O Munícipio)

(03 set) General Teophilo diz ser contra facilitar porte de armas para população (O POVO Online - Política)

(03 set) “É melhor valorizar as eleições do que deixar de votar”, diz presidente da 

CNBB

(O Presente - Geral)

(03 set) Conheça os planos dos candidatos do Governo do Estado para a Saúde 

Pública

(O Presente - Política)

(03 set) Homem é preso por violência doméstica e ameaça matar policiais (Ponta Porã Informa (liberação de 

imprensa) (Blogue))

(03 set) Projetos que discutem assuntos relativos à violência contra mulher e 

laueadura estão na pauta do CAS

(Portal de Notícias do Senado Federal)

(03 set) Trump impede acesso a documentos sobre juiz nomeado à Suprema Corte (RIC Mais Santa Catarina)

(03 set) África do Sul declara fim do mais grave surto de listeriose na história (UOL Notícias - EFE)

(03 set) Gostou de "The Handmaid's Tale"? Preste atenção neste livro (e futura 

série)

(UOL Notícias - Entretenimento)

(03 set) Trump impede acesso a documentos sobre juiz nomeado à Suprema Corte (Folha de S.Paulo - Mundo – Júlia 

Zaremba)

(09 set) How university campuses became ground zero for Canada's abortion 

debate

(CBC - Canadá)

(05 set) Judge strikes down Texas mandatory fetal burial law (Chron - EUA)

(04 set) Abortion in Latin America: Four women's voices (Channel New Asia- América Latina)

(04 set) Guatemalan congress to debate contradicting abortion bills (Journal du Cameroun - Guatemala)

Internacional
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(12 set) Grávida de trigêmeos, modelo de MS vive dilema nos EUA com gestação de alto 

risco: 'Deus nos surpreendeu'

(G1 MS - Graziela Rezende)

(12 set) Pergunte ao seu candidato: 5 projetos de lei com impacto na defesa da vida e dos 

costumes

(Gazeta do Povo - Renan Barbosa)

(12 set) MPF investiga divulgação pelo Facebook de clínicas de aborto e medicamentos 

abortivos

(Jornal Hora Extra - Marina Remy )

(12 set) Curitiba terá grande manifestação contra legalização do aborto neste neste sábado 

(15)

(Paranashop (liberação de imprensa))

(11 set) Igrejas se unem e realizam manifestação contra o aborto no sábado (Bem Paraná)

(11 set) Curitiba se mobiliza para dizer sim à vida (Gazeta do Povo - Helen Mendes)

(11 set) Divulgação de medicamentos e clínicas de aborto no Facebook é investigada pelo 

MP de Goiás

(O Popular - Editoriais)

(11 set) Contra aborto, MPF em Goiás investiga postagens no Facebook (Portal 6)

(10 set) Eliziane Gama: “Sou contra o aborto” (O Imparcial - Política -  Saulo Marino )

(15 set) Maia e Tóffoli concordam que aborto deve ser discutido pelo próximo parlamento (Tudo Rondônia)

(14 set) Maia e Toffoli concordam que aborto deve ser discutido pelo próximo Parlamento (Câmara dos Deputados - Luiz Gustavo 

Xavier)

(14 set) No STF, Toffoli e Maia discutem aborto e perda de mandato de deputados (UOL Notícias - Política)

(14 set) Maia pede para Toffoli: 'Aborto é com Congresso' (Estadão - Blog  BR18)

(14 set) Tóffoli e Maia concordam que aborto deve ser discutido pelo próximo parlamento (Paraíba Online)

(14 set) Toffoli discute com Maia recursos de campanha, aborto e cassação automática de 

mandato

(Política Estadão - Amanda Pupo)

(13 set) RS: Candidatos ao Senado divergem sobre aborto (Felipe Vieira)

(13 set) O que pensa Eymael sobre aborto, combate às drogas e privatização (Metrópoles - Ian Ferraz e Renan Melo 

Xavier)
(13 set) Por que o Brasil e o RS têm tão poucas candidatas mulheres? Especialistas 

comentam

(GauchaZH - Eleições)

(12 set) Eleições 2018: Federasul recebe candidatos ao Senado pelo RS (Felipe Vieira)

(12 set) O que propõem os presidenciáveis sobre as mulheres (Revista VICE)

(11 set) Jayme defende consulta popular para temas como aborto, casamento gay e porte 

de armas

(Olhar Direto - Lucas Bólico)

(10 set)
Sem acompanhamento médico e na ilegalidade, Misoprostol pode ser perigoso

(Jornal do Campus - USP - Giovanna 

Costanti)

(16 set) Grávida do segundo filho, Carrie Underwood afirma ter sofrido três abortos em um 

ano

(Bem Paraná - Cultura)

(16 set) O conservadorismo e a refrega de símbolos (Digestivo cultural - Ricardo Gessner)

(16 set) Evangélicos mantêm apoio a Trump na expectativa por juízes convervadores (Folha de S.Paulo - Mundo – Washington - 

Julia Zaremba)
(16 set) Uma mulher no Jaburu (Jornal do Brasil - Rebeca Letier)

(16 set) No caminho de Bolsonaro tinha as mulheres (Nossa Política - Opinião - José Roberto de 

Toledo)
(16 set) Jayme Campos promete resgatar perdas da Lei Kandir que somam R$ 2 bilhões (O Documento)

(16 set) Eymael propõe Ministério da Família e financiamento integral de imóvel (O Presente)
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(16 set) Em debate engessado, candidatos ao senado evitam ataques (RDNEWS (liberação de imprensa) 

(Blogue))
(16 set) Como Bolsonaro, Marina e Daciolo se tornaram evangélicos — que somam um 

quarto do eleitorado brasileiro

(Revista Época )

(15 set) Marina Silva faz críticas a Bolsonaro e cutuca pastores mandando recado a eles (1News Brasil)

(15 set) O atentado a Bolsonaro e as consequências jurídicas da motivação do crime (Fax Aju -  

Fábio Farias e Sthefane Salmeron)
(15 set) Lúcia Antony quer evitar feminicídio com campanha educativa e fortalecer SUS no 

AM

(G1 AM - Eleições)

(15 set) Sidney Cabral diz que não terá secretários de governo e que há dinheiro para tirar 

AM da miséria

(G1 AM - Eleições)

(15 set) Simone Fontana propõe criação de estatal para contratar trabalhadores em obras 

de Pernambuco

(G1 PE - Eleições)

(15 set) Uma nova Constituição Federal? Hoje não, muito obrigado (Gazeta do Povo - Colunista Gustavo Nogy)

(15 set) Jayme diz contar com Mauro e Fávaro para reaver perdas de R$ 2 bilhões pela lei 

Kandir

(RDNEWS (Blogue))

(15 set) Neste fim de semana, encontro discute temas importantes em torno da vida em 

família

(Sagres Online (Blogue) - áudio)

(15 set) Pega-pega (Século - Rogério Medeiros)

(15 set) Jayme defende revisar Lei Kandir e diz que Mato Grosso deixa de arrecadar 2 

bilhões

(Só Notícias)

(14 set) Fábio Nogueira: “A gente defende a revogação de todas as reformas de Temer (A Tarde On Line - Eleições)

(14 set) As definições de esquerda e direita e suas modificações (Blasting News - Sociedade)

(14 set) Votos de evangélicos devem impactar eleições brasileiras, afirma ... (Blasting News - Política)

(14 set) Para Bolsonaro, SUS não precisa de mais recursos (Brasil de Fato - Saúde - Lu Sudré)

(14 set) “A gente precisa sobreviver a 2018”; novas candidaturas poderosas (CartaCapital - Justificando - Gabriel Prado)

(14 set) Comediante entra no trending topics do Twitter com #CalaBocaGentilli (CartaCapital - Política)

(14 set) Meu adeus ao Tribunal do Júri (Comércio do Jahu - Notícias de Jaú e 

região)
(14 set) Toffoli afasta promotor que reabriu caso de Aécio (Diário do Comércio)

(14 set) Campeã de autenticidade (Diário do Nordeste (Blogue))

(14 set) A pregação de Marina na Paraíba (Diário do Sertão (liberação de imprensa) 
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(14 set) Padre anti-PT cita facada em Bolsonaro ao falar em 'perseguição moral' (Folha de S.Paulo - Poder - Anna Virginia 

Balloussier)

(14 set) Berg da UGT diz que reduzirá custos do estado com contratos e realizará concurso 

público

(G1 AM - Eleições)

(14 set) Câmara diz que PSB 'voltou atrás' sobre impeachment de Dilma e promete 

combater violência com educação

(G1 PE - Eleições)

(14 set) Marcelo Candido quer criar hidroanel metropolitano e admite que plano de 

governo é um 'sumário'
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dos servidores do RJ

(G1 RJ - Eleições)

(14 set) Marina Silva diz que queda em pesquisas se dá por não fazer “do púlpito ao 

palanque"

(Gospel+)

(14 set) Eymael propõe Ministério da Família e financiamento integral de imóvel (Investimentos e Notícias)

(14 set) A cada mês nascem dois bebês de mães usuárias de drogas no HU Jundiaí (Jornal de Jundiaí)

(14 set) Campanha de Vacinação contra o HPV deve imunizar cerca de 40 mil adolescentes 

em MS

(Jornal Midiamax)

http://www.rdnews.com.br/eleicoes-2018/conteudos/105307
https://epoca.globo.com/como-bolsonaro-marina-daciolo-se-tornaram-evangelicos-que-somam-um-quarto-do-eleitorado-brasileiro-23072463
https://epoca.globo.com/como-bolsonaro-marina-daciolo-se-tornaram-evangelicos-que-somam-um-quarto-do-eleitorado-brasileiro-23072463
https://www.1news.com.br/noticia/524272/noticias/marina-silva-faz-criticas-a-bolsonaro-e-cutuca-pastores-mandando-recado-a-eles-3782-15092018
https://www.faxaju.com.br/index.php/2018/09/15/o-atentado-a-bolsonaro-e-as-consequencias-juridicas-da-motivacao-do-crime/
https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2018/noticia/2018/09/15/lucia-antony-quer-evitar-feminicidio-com-campanha-educativa-e-fortalecer-sus-no-am.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2018/noticia/2018/09/15/lucia-antony-quer-evitar-feminicidio-com-campanha-educativa-e-fortalecer-sus-no-am.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2018/noticia/2018/09/15/sidney-cabral-diz-que-nao-tera-secretarios-de-governo-e-que-ha-dinheiro-para-tirar-am-da-miseria.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2018/noticia/2018/09/15/sidney-cabral-diz-que-nao-tera-secretarios-de-governo-e-que-ha-dinheiro-para-tirar-am-da-miseria.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2018/noticia/2018/09/15/simone-fontana-propoe-criacao-de-estatal-para-contratar-trabalhadores-em-obras-de-pernambuco.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2018/noticia/2018/09/15/simone-fontana-propoe-criacao-de-estatal-para-contratar-trabalhadores-em-obras-de-pernambuco.ghtml
https://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/gustavo-nogy/uma-nova-constituicao-federal-hoje-nao-muito-obrigado/
http://www.rdnews.com.br/eleicoes-2018/jayme-diz-contar-com-mauro-e-favaro-para-reaver-perdas-de-r-2-bi-pela-lei-kandir/105271
http://www.rdnews.com.br/eleicoes-2018/jayme-diz-contar-com-mauro-e-favaro-para-reaver-perdas-de-r-2-bi-pela-lei-kandir/105271
https://sagresonline.com.br/noticias/variedades/84967-neste-fim-de-semana-encontro-discute-temas-importantes-em-torno-da-vida-em-familia
https://sagresonline.com.br/noticias/variedades/84967-neste-fim-de-semana-encontro-discute-temas-importantes-em-torno-da-vida-em-familia
http://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/pega-pega
https://www.sonoticias.com.br/politica/jayme-defende-revisar-lei-kandir-e-diz-que-mato-grosso-deixa-de-arrecadar-r-2-bilhoes/
https://www.sonoticias.com.br/politica/jayme-defende-revisar-lei-kandir-e-diz-que-mato-grosso-deixa-de-arrecadar-r-2-bilhoes/
http://atarde.uol.com.br/politica/eleicoes/noticias/1994054-fabio-nogueira-a-gente-defende-a-revogacao-de-todas-as-reformas-de-temer
https://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2018/09/as-definicoes-de-esquerda-e-direita-e-suas-modificacoes-002715877.html
https://br.blastingnews.com/politica/2018/09/votos-de-evangelicos-devem-impactar-eleicoes-brasileiras-afirma-midia-internacional-002716749.html
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/14/para-bolsonaro-sus-nao-precisa-de-mais-recursos/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/09/14/a-gente-precisa-sobreviver-a-2018-novas-candidaturas-poderosas/
https://www.cartacapital.com.br/politica/danilo-gentile-entra-no-trending-topics-do-twitter-com-calabocagentilli
http://www.comerciodojahu.com.br/post/1381903/meu-adeus-ao-tribunal-do-juri
http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/toffoli-afasta-promotor-que-reabriu-caso-de-aecio/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/gente/campea-de-autenticidade-1.1999531
https://www.diariodosertao.com.br/coluna/a-pregacao-de-marina-na-paraiba
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/padre-anti-pt-cita-facada-em-bolsonaro-ao-falar-de-perseguicao-moral.shtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2018/noticia/2018/09/14/berg-da-ugt-diz-reduzira-custos-do-estado-com-contratos-e-realizara-concurso-publico.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2018/noticia/2018/09/14/berg-da-ugt-diz-reduzira-custos-do-estado-com-contratos-e-realizara-concurso-publico.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2018/noticia/2018/09/14/camara-diz-que-psb-voltou-atras-sobre-impeachment-de-dilma-e-promete-combater-violencia-investindo-em-educacao.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2018/noticia/2018/09/14/camara-diz-que-psb-voltou-atras-sobre-impeachment-de-dilma-e-promete-combater-violencia-investindo-em-educacao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/09/14/marcelo-candido-quer-criar-hidroanel-metropolitano-e-admite-que-plano-de-governo-e-um-sumario.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/09/14/marcelo-candido-quer-criar-hidroanel-metropolitano-e-admite-que-plano-de-governo-e-um-sumario.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2018/noticia/2018/09/14/tarcisio-motta-diz-que-pretende-revogar-o-aumento-da-contribuicao-previdenciaria-dos-servidores-do-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2018/noticia/2018/09/14/tarcisio-motta-diz-que-pretende-revogar-o-aumento-da-contribuicao-previdenciaria-dos-servidores-do-rj.ghtml
https://noticias.gospelmais.com.br/marina-queda-pesquisas-fazer-pulpito-palanque-102433.html
https://noticias.gospelmais.com.br/marina-queda-pesquisas-fazer-pulpito-palanque-102433.html
http://investimentosenoticias.com.br/eleicoes/eymael-propoe-ministerio-da-familia-e-financiamento-integral-de-imovel
http://www.jj.com.br/capa-do-dia/a-cada-mes-nascem-dois-bebes-de-maes-usuarias-de-drogas-no-hu-jundiai/
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2018/campanha-de-vacinacao-contra-o-hpv-deve-imunizar-cerca-de-40-mil-adolescentes-em-ms/
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2018/campanha-de-vacinacao-contra-o-hpv-deve-imunizar-cerca-de-40-mil-adolescentes-em-ms/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/07/tchekhov-predomina-entre-os-autores-favoritos-dos-convidados-da-flip.shtml
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/07/sem-lula-livre-nao-ha-democracia-diz-peres-esquivel-no-encerramento-de-forum-em-porto-alegre/
http://www.diariodolitoral.com.br/papo-de-domingo/papo-de-domingo-o-juiz-moro-e-a-lava-jato-tem-um-olho-so-diz/115611/
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/documentoverdade/videos/ultimos-programas/clinicas-clandestinas-de-aborto-oferecem-ate-precos-promocionais-no-rj
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/documentoverdade/videos/ultimos-programas/e-uma-dor-na-alma-diz-nubia-oliiver-sobre-ter-feito-um-aborto
https://www.tercalivre.com.br/casas-legislativas-emitem-mocoes-de-repudio-ao-ativismo-judicial-pelo-aborto-no-stf/
https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-aceitacao-social-pedofilia-insensiveis-lixo-100669.html
https://www.folhape.com.br/redir.aspx?mId=288289&iId=2353&url=/politica/politica/politica/2018/07/28/NWS,76262,7,547,POLITICA,2193-PROPORCAO-ADOLESCENTES-ELEITORES-AUMENTA-PELA-PRIMEIRA-VEZ-DESDE-2006.aspx
https://www.1news.com.br/noticia/519764/vida-e-saude/pais-se-recusam-abortar-bebe-deformado-e-emocionam-o-mundo-apos-transformacao-da-crianca-5542-28072018
http://tudorondonia.com.br/noticias/prefeitura-faz-monitoramento-da-sifilis-atraves-de-comite-de-investigacao,18460.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/o-feminismo-me-levou-a-ser-invencivel-diz-ativista-paquistanesa.shtml
https://www.z1portal.com.br/aos-31-anos-joanna-maranhao-anuncia-aposentadoria-da-natacao/
https://epoca.globo.com/haddad-boulos-divergem-sobre-plebiscitos-referendos-22929618
https://www.ocp.news/colunista/patricia-colunista/amin-nao-abre-mao-e-psdb-banca-paulo-bauer
https://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-que-e-pior-um-gesto-inofensivo-de-arma-ou-ensinar-na-escola-ideologia-de-genero-131693/
https://www.ocp.news/colunista/patricia-colunista/amin-nao-abre-mao-e-psdb-banca-paulo-bauer
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/07/e-papel-do-supremo-deliberar-sobre-o-direito-ao-aborto-nao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/07/e-papel-do-supremo-deliberar-sobre-o-direito-ao-aborto-sim.shtml
https://www.boletimdaliberdade.com.br/2018/07/27/pagina-no-facebook-satiriza-joao-amoedo-como-anarcocapitalista/
https://istoe.com.br/o-efeito-brett/
https://veja.abril.com.br/mundo/australia-enfrenta-surto-de-sifilis/
https://novo.folhavitoria.com.br/esportes/noticia/07/2018/aos-31-anos--joanna-maranhao-anuncia-aposentadoria-da-natacao
http://m.centralcultura.com.br/?id=56953
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/proporcao-de-adolescentes-eleitores-aumenta-pela-primeira-vez-desde-2006.shtml
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI284605,71043-Procurador+que+cobrou+Facebook+sobre+exclusao+de+perfis+faz
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/trump-sabia-de-reuniao-entre-aliados-e-russos-diz-advogado,3feb0c1aa7f1a1d20c6b4137094acfcf08flk00a.html
https://www.sul21.com.br/colunas/marcos-rolim/2018/07/um-governo-de-assassinos/
https://www.cenariomt.com.br/2018/07/27/entenda-a-opiniao-dos-presidenciaveis-do-brasil-sobre-a-legalizacao-dos-jogos/
https://www.cenariomt.com.br/2018/07/27/industriais-de-rondonopolis-se-reunem-e-apontam-demandas-do-setor/
https://www.mixvale.com.br/ultimas-noticias/page/1719/
https://pleno.news/brasil/politica-nacional/projeto-de-lei-preve-isencao-de-ir-a-quem-doar-medula-ossea.html
https://www.cartamaior.com.br/includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=41074
https://veja.abril.com.br/mundo/australia-enfrenta-surto-de-sifilis/
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/07/e-papel-do-supremo-deliberar-sobre-o-direito-ao-aborto-nao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/07/e-papel-do-supremo-deliberar-sobre-o-direito-ao-aborto-sim.shtml
https://novo.folhavitoria.com.br/esportes/noticia/07/2018/aos-31-anos--joanna-maranhao-anuncia-aposentadoria-da-natacao
https://es.gaudiumpress.org/content/96845--El-aborto-no-es-un-mal-menor--es-un-crimen---recuerdan-Obispos-Dominicanos
https://pipocamoderna.com.br/2018/07/critica-alguma-coisa-assim-e-moderno-como-poucos-no-cinema-brasileiro/
https://www.24horasnews.com.br/noticia/metropoles-entrevista-joao-amoedo-novo-pre-candidato-ao-planalto.html
https://www.1news.com.br/noticia/519526/vida-e-saude/medicos-recomendam-as-gravidas-nao-consumam-este-vegetal-5446-26072018
https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-se-reunira-com-janaina-paschoal-na-proxima-segunda/
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/series-e-tv/2018/07/depois-de-15-anos-michelle-williams-voltara-a-estrelar-serie-de-tv
https://es.gaudiumpress.org/content/96845--El-aborto-no-es-un-mal-menor--es-un-crimen---recuerdan-Obispos-Dominicanos
https://pipocamoderna.com.br/2018/07/critica-alguma-coisa-assim-e-moderno-como-poucos-no-cinema-brasileiro/
https://www.24horasnews.com.br/noticia/metropoles-entrevista-joao-amoedo-novo-pre-candidato-ao-planalto.html
https://www.1news.com.br/noticia/519526/vida-e-saude/medicos-recomendam-as-gravidas-nao-consumam-este-vegetal-5446-26072018
https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-se-reunira-com-janaina-paschoal-na-proxima-segunda/
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/series-e-tv/2018/07/depois-de-15-anos-michelle-williams-voltara-a-estrelar-serie-de-tv
https://noticiasconcursos.com.br/concurso-policia-civil-pc-mg-2018-escrivao-inscricoes/


(14 set) Debato o feminismo no sentido mais amplo', disse Marielle Franco após se eleger 

vereadora em 2016

(Jornal O Globo - Blog do Acervo – William 

Helal Filho)

(14 set) Quais os termos mais pesquisados junto aos nomes dos candidatos à Presidência no 

Google?

(Jornal O Globo - Blog Focanovoto – 

Estagiários Paulo Assad, Vitor Seta e 

Luciano Ferreira (supervisão de William 

Helal e Daniel Biasetto))

(14 set) Seis meses após assassinato de Marielle, irmã diz: 'Me incomoda uso eleitoral da 

imagem dela'

(Jornal O Globo - Blog Marina Caruso – 

Maria Fortuna)

(14 set) Filha de Eduardo Cunha tenta herdar espólio do pai e busca votos em igrejas 

evangélicas

(Revista Época)

(14 set) Peça estrelada por Rita Cadillac distribui ingressos grátis para mulheres anti-

Bolsonaro

(NaTelinha (liberação de imprensa))

(14 set) Descubra os termos mais pesquisados sobre os presidenciáveis no Google (Notícias ao Minuto Brasil (liberação de 

imprensa))

(14 set) Índice Band: Bolsonaro 33%, Ciro 16%, Marina 13%, Haddad 11% (O Cafezinho (Blogue))

(14 set) Alunos do Colégio Cônsul promovem debate sobre propostas dos presidenciáveis (O Munícipio)

(14 set) "O dependente precisa de carinho", diz candidato ao Senado João Saraiva sobre 

políticas de drogas

(O POVO Online)

(14 set) Grupo de mulheres com mais de um milhão contra Bolsonaro, faz evento em João 

Pessoa

(Paraiba)

(14 set) Voto cristão e seu futuro. Você está preocupado? (Pleno News - Opinião - Josué Valandro Jr.)

(14 set) Geisy Arruda em A Fazenda 10? Marcos Mion dá pista de famosa que ... (Portal Overtube)

(14 set) Indicado de Trump à Suprema Corte nega acusações de assédio sexual (UOL Notícias - EFE)

(14 set) Marina Silva a eleitor de Lula: “As políticas sociais serão melhoradas e serão feitas 

sem roubo"

(Z1 Portal de Notícias (Blogue))

(13 set) Médico diz para pai tirar foto do filho quando viu seu cordão umbilical: 'é um 

milagre'

(1News Brasil - Curiosidades)

(13 set) Confira na íntegra a entrevista com João Henrique, candidato ao governo baiano (A Tarde On Line - Política)

(13 set) Candidato Souza Junior quer Escola Militar em São Carlos (ACidade ON (liberação de imprensa))

(13 set) Federasul recebe candidatos ao Senado pelo RS (Agora no RS)

(13 set) Jovem estuprada pelo pai contrata advogado para tirá-lo da prisão (Bahia No Ar! (Blogue))

(13 set) Campanha Nacional de Vacinação contra o HPV (BarbacenaMais)

(13 set) [Eleições 2018] Zema promete instalar câmeras para 'vigiar' PM e implantar 

avaliação estilo Uber para servidores

(Bhaz)

(13 set) As entrevistas d'O Globo com os presidenciáveis de 2018 (Carta Maior - Mídia)

(13 set) Um milhão de mulheres contra Bolsonaro: a rejeição toma forma nas redes (Carta Maior - Eleições)

(13 set) Dias Toffoli, novo presidente do STF: quem é? Onde vive? Do que se alimenta (CartaCapital - Justificando - Caroline 

Oliveira)
(13 set) American Horror Story: da pior à melhor temporada (CinePOP Cinema)

(13 set) Entrevista — Conheça Lucas Rinor, músico folk e conservador (Conexão Política)

(13 set) Sexualidade é tema de palestra de acadêmicos (Diário da Amazônia-13 de set de 2018)

(13 set) No nosso governo, teremos obsessão pelo crescimento sustentável', afirma Rands (Diário de Pernambuco-13 de set de 2018)

(13 set) José Maria Eymael é entrevistado por jornalistas da EBC (EBC - Agência Brasil)

(13 set) "Agora é que o jogo vai começar", diz Marina Silva sobre a campanha ... (Estado de Minas)

(13 set) Atriz de Sexy and City disputa primárias para o governo de Nova York (Revista EXAME)

(13 set) Voto útil desbanca Amoêdo entre a comunidade financeira (Revista EXAME)

(13 set) Paracanoístas londrinenses são campeões em Portugal (Folha de Londrina (Blogue))

https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/marielle-franco.html
https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/marielle-franco.html
https://blogs.oglobo.globo.com/focanovoto/post/polemicas-e-memes-acompanham-candidatos-presidencia-em-site-de-busca.html
https://blogs.oglobo.globo.com/focanovoto/post/polemicas-e-memes-acompanham-candidatos-presidencia-em-site-de-busca.html
https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/seis-meses-apos-assassinato-de-marielle-irma-diz-me-incomoda-uso-eleitoral-da-imagem-dela.html
https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/seis-meses-apos-assassinato-de-marielle-irma-diz-me-incomoda-uso-eleitoral-da-imagem-dela.html
https://epoca.globo.com/filha-de-eduardo-cunha-tenta-herdar-espolio-do-pai-busca-votos-em-igrejas-evangelicas-23069117
https://epoca.globo.com/filha-de-eduardo-cunha-tenta-herdar-espolio-do-pai-busca-votos-em-igrejas-evangelicas-23069117
https://natelinha.uol.com.br/famosos/2018/09/14/peca-estrelada-por-rita-cadillac-distribui-ingressos-gratis-para-mulheres-anti-bolsonaro-119927.php
https://natelinha.uol.com.br/famosos/2018/09/14/peca-estrelada-por-rita-cadillac-distribui-ingressos-gratis-para-mulheres-anti-bolsonaro-119927.php
https://www.noticiasaominuto.com.br/tech/652289/descubra-os-termos-mais-pesquisados-sobre-os-presidenciaveis-no-google
https://www.ocafezinho.com/2018/09/14/indice-band-bolsonaro-33-ciro-16-marina-13-haddad-11/
https://omunicipio.com.br/alunos-colegio-consul-promovem-debate-sobre-propostas-dos-presidenciaveis/
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/09/o-dependente-precisa-de-carinho-diz-candidato-ao-senado-joao-saraiv.html
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/09/o-dependente-precisa-de-carinho-diz-candidato-ao-senado-joao-saraiv.html
http://www.paraiba.com.br/2018/09/14/52516-grupo-de-mulheres-com-mais-de-um-milhao-contra-bolsonaro-faz-evento-em-joao-pessoa
http://www.paraiba.com.br/2018/09/14/52516-grupo-de-mulheres-com-mais-de-um-milhao-contra-bolsonaro-faz-evento-em-joao-pessoa
https://pleno.news/opiniao/josue-valandro-jr/voto-cristao-e-o-seu-futuro-voce-esta-preocupado.html
https://portalovertube.com/2018/09/14/geisy-arruda-em-a-fazenda-10-marcos-mion-da-pista-de-famosa-que-estara-no-reality/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/09/14/indicado-de-trump-a-suprema-corte-nega-acusacoes-de-assedio-sexual.htm
https://www.z1portal.com.br/marina-silva-a-eleitor-de-lula-as-politicas-sociais-serao-melhoradas-e-serao-feitas-sem-roubo/
https://www.z1portal.com.br/marina-silva-a-eleitor-de-lula-as-politicas-sociais-serao-melhoradas-e-serao-feitas-sem-roubo/
https://www.1news.com.br/noticia/524103/curiosidades/medico-diz-para-pai-tirar-foto-do-filho-quando-viu-seu-cordao-umbilical-e-um-milagre-7782-13092018
https://www.1news.com.br/noticia/524103/curiosidades/medico-diz-para-pai-tirar-foto-do-filho-quando-viu-seu-cordao-umbilical-e-um-milagre-7782-13092018
https://atarde.uol.com.br/politica/eleicoes/noticias/1993825-confira-na-integra-a-entrevista-com-joao-henrique-candidato-ao-governo-baiano
https://www.acidadeon.com/saocarlos/politica/eleicoes/NOT,0,0,1368917,candidato+souza+junior+quer+escola+militar+em+sao+carlos.aspx
https://agoranors.com/noticia/2018/09/federasul-recebe-candidatos-ao-senado-pelo-rs-83606.html
https://bahianoar.com/jovem-estuprada-pelo-pai-contrata-advogado-para-tira-lo-da-prisao/
https://www.barbacenamais.com.br/cotidiano/115-saude/10997-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-o-hpv
https://bhaz.com.br/2018/09/13/romeu-zema-entrevista-bhaz/
https://bhaz.com.br/2018/09/13/romeu-zema-entrevista-bhaz/
https://www.cartamaior.com.br/includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=41718
http://www.cartamaior.com.br/includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=41720
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/09/13/dias-toffoli-novo-presidente-do-stf-quem-e-onde-vive-do-que-se-alimenta/
https://cinepop.com.br/american-horror-story-da-pior-a-melhor-temporada-188078
https://conexaopolitica.com.br/entrevista/entrevista-conheca-lucas-rinor-musico-folk-e-conservador/
http://www.diariodaamazonia.com.br/sexualidade-e-tema-de-palestra-de-academicos/
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/09/13/interna_politica,762662/no-nosso-governo-teremos-obsessao-pelo-crescimento-sustentavel-afi.shtml
http://radios.ebc.com.br/reporter-nacional/2018/09/jose-maria-eymael-e-entrevistado-por-jornalistas-da-ebc
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/09/13/interna_politica,988492/agora-e-que-o-jogo-vai-comecar-diz-marina-silva-sobre-eleicoes.shtml
http://exame.abril.com.br/mundo/atriz-de-sexy-and-city-disputa-primarias-para-o-governo-de-nova-york/
http://exame.abril.com.br/brasil/voto-util-desbanca-amoedo-entre-a-comunidade-financeira/
https://www.folhadelondrina.com.br/blogs/oswaldo-militao/paracanoistas-londrinenses-sao-campeoes-em-portugal-1015133.html
https://www.otempo.com.br/cidades/pol%C3%ADcia-investigada-venda-de-beb%C3%AA-pelo-whatsapp-no-sul-de-minas-1.2005654
https://www.otempo.com.br/cidades/pol%C3%ADcia-investigada-venda-de-beb%C3%AA-pelo-whatsapp-no-sul-de-minas-1.2005654
https://www.eldiaonline.com/aborto-legal-una-senadora-entrerriana-entre-las-impulsoras-de-la-media-sancion/
https://www.cartacapital.com.br/politica/eleitores-explicam-por-que-votarao-em-bolsonaro
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/alguma-coisa-assim-mostra-mudancas-sociais-por-meio-de-casal-22918796
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/se-continuarem-valendo-as-regras-atuais-lula-pode-concorrer-diz-haddad/
http://www.portaldoholanda.com.br/alok/alok-pede-namorada-em-casamento-na-grecia-veja-fotos
http://surgiu.com.br/2018/07/25/mutirao-previdenciario-em-novo-acordo-justica-concede-salario-maternidade-para-16-trabalhadoras/
https://triangulonoticias.com/pesquisa-revela-opiniao-das-pessoas-sobre-a-maconha/
https://www.eldiaonline.com/polemica-por-las-declaraciones-del-fundador-de-la-red-conin-sobre-el-vih/
https://veja.abril.com.br/saude/fertilizacao-in-vitro-cresceu-168-nos-ultimos-7-anos/
https://www.cartacapital.com.br/politica/eleitores-explicam-por-que-votarao-em-bolsonaro
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/alguma-coisa-assim-mostra-mudancas-sociais-por-meio-de-casal-22918796
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/se-continuarem-valendo-as-regras-atuais-lula-pode-concorrer-diz-haddad/
http://www.portaldoholanda.com.br/alok/alok-pede-namorada-em-casamento-na-grecia-veja-fotos
http://surgiu.com.br/2018/07/25/mutirao-previdenciario-em-novo-acordo-justica-concede-salario-maternidade-para-16-trabalhadoras/
https://triangulonoticias.com/pesquisa-revela-opiniao-das-pessoas-sobre-a-maconha/
https://www.eldiaonline.com/polemica-por-las-declaraciones-del-fundador-de-la-red-conin-sobre-el-vih/
https://veja.abril.com.br/saude/fertilizacao-in-vitro-cresceu-168-nos-ultimos-7-anos/
https://oglobo.globo.com/brasil/grupo-joga-tinta-vermelha-no-stf-grita-lula-livre-22914701
https://istoe.com.br/quem-criou-o-problema-nao-vao-resolve-lo-diz-marina-sobre-centrao-e-alckmin/
https://www.metropoles.com/brasil/eleicoes-2018/marina-sobre-o-centrao-quem-criou-o-problema-nao-vai-resolve-lo
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/eleitor-com-tatuagem-de-bolsonaro-encarna-a-desilusao-com-o-pt.shtml
https://www.omelete.com.br/filmes/alguma-coisa-assim-revive-tres-tempos-diferentes-na-noite-de-sao-paulo
http://www.correiodobrasil.com.br/bolsonaro-rejeitado-janaina-pascoal-candidatura-ladeira-abaixo/
https://jornalggn.com.br/noticia/lula-crivella-e-a-midia-duas-faces-do-esgotamento-da-politica-institucional-por-sylvia-debossan-moretzsohn
https://www.mixvale.com.br/2018/07/24/atencao-salario-maternidade-do-inss-da-segurada-empregada-em-empresa-deve-ser-solicitado-direto-pelo-empregador/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/07/24/simpatizantes-de-bolsonaro-ja-foram-eleitores-de-lula-revela-pesquisa/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/estado-da-arte/dialogo-com-o-anarquista-parte-5-conclusao/
https://www.mixvale.com.br/ultimas-noticias/page/1690/
https://jornalmontesclaros.com.br/2018/07/24/coluna-do-nilson-apollo-o-fanatico-odio-aos-cristaos-nos-dias-de-hoje/
http://surgiu.com.br/2018/07/23/cientistas-descobrem-que-uma-dieta-rica-em-nozes-pode-ajudar-na-fertilidade/
https://istoe.com.br/quem-criou-o-problema-nao-vao-resolve-lo-diz-marina-sobre-centrao-e-alckmin/
https://www.metropoles.com/brasil/eleicoes-2018/marina-sobre-o-centrao-quem-criou-o-problema-nao-vai-resolve-lo
https://jornalggn.com.br/noticia/reflexos-da-bioetica-no-direito-autonomia-do-individuo-beneficencia-do-coletivo
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/eleitor-com-tatuagem-de-bolsonaro-encarna-a-desilusao-com-o-pt.shtml
https://www.omelete.com.br/filmes/alguma-coisa-assim-revive-tres-tempos-diferentes-na-noite-de-sao-paulo
http://www.correiodobrasil.com.br/bolsonaro-rejeitado-janaina-pascoal-candidatura-ladeira-abaixo/
https://www.mixvale.com.br/2018/07/24/atencao-salario-maternidade-do-inss-da-segurada-empregada-em-empresa-deve-ser-solicitado-direto-pelo-empregador/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/07/24/simpatizantes-de-bolsonaro-ja-foram-eleitores-de-lula-revela-pesquisa/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/estado-da-arte/dialogo-com-o-anarquista-parte-5-conclusao/
https://www.mixvale.com.br/ultimas-noticias/page/1690/
https://jornalmontesclaros.com.br/2018/07/24/coluna-do-nilson-apollo-o-fanatico-odio-aos-cristaos-nos-dias-de-hoje/
http://surgiu.com.br/2018/07/23/cientistas-descobrem-que-uma-dieta-rica-em-nozes-pode-ajudar-na-fertilidade/
https://br.noticias.yahoo.com/eleitores-que-votarao-pela-primeira-vez-respondem-como-vota-o-jovem-brasileiro-194930997.html
https://br.noticias.yahoo.com/eleitores-que-votarao-pela-primeira-vez-respondem-como-vota-o-jovem-brasileiro-194930997.html
https://www.cartacapital.com.br/blogs/justificando/ameacada-de-morte-antropologa-debora-diniz-sera
https://www.cartacapital.com.br/blogs/justificando/ameacada-de-morte-antropologa-debora-diniz-sera
https://br.blastingnews.com/brasil/2018/07/apos-ameacas-de-morte-pesquisadora-da-unb-deixa-brasilia-002666705.html


(13 set) Na posse de Toffoli, Barroso pede troca de pacto oligárquico pelo de honestidade (Folha de S.Paulo - Poder – Letícia Casado, 

Reynaldo Turollo Jr., Gustavo Uribe e Talita 

Fernandes)

(13 set) Eleições depois de uma punhalada (Folha de S.Paulo - Poder – Opinião – 

Carlos A Gadea (Tradução Paulo Migliacci))

(13 set) MDB terá participação robusta no Governo de Mauro; ''Quem ajuda ganhar, ajuda 

administrar’, diz Bezerra

(FolhaMT)

(13 set) Ana Patrícia diz que levantar bandeira da corrupção é 'falso moralismo' e propõe 

crédito para mulheres da periferia

(G1 PE - Eleições)

(13 set) Em entrevista ao G1, Romeu Zema (Novo) defende porte de arma e diz que 

formará primeiro escalão com voluntários

(G1 MG - Eleições)

(13 set) FBI recebe dados sobre caso de assédio sexual de indicado à Suprema Corte (G1 - Mundo - EFE)

(13 set) Omar Aziz diz que Cidade Universitária 'não é megalomania' e promete concurso 

para saúde

(G1 AM - Eleições)

(13 set) Professora Lisete diz que vai reestatizar a Sabesp e defende soltar parte dos presos 

que cometem infrações leves

(G1 SP - Eleições)

(13 set) Marina sobre perda de apoio evangélico: “Não uso púlpito como palanque" (Gospel Prime)

(13 set) Ciro Gomes: o que diz o candidato sobre temas que interessam aos cristãos? (Gospel+)

(13 set) Entenda o que pode acontecer se as pessoas deixarem de se vacinar (iG Saúde)

(13 set) Rede chinesa de restaurantes perde US$ 190 milhões após rato ser encontrado em 

refeição

(Revista IstoÉ Dinheiro)

(13 set) Celso quer continuar trabalho do mandato (JCNET - Jornal da Cidade de Bauru)

(13 set) Não uso púlpito como palanque', diz Marina sobre perda de apoio entre 

evangélicos

(Jornal O Globo - Brasil –  Maria Lima)

(13 set) Partidos se recusam a barrar firmas suspeitas nas eleições (NE10)

(13 set) Coletivo americanense conquista prêmio nacional (O Liberal)

(13 set) Eymael propõe Ministério da Família e financiamento integral de imóvel (O Tempo - Eleições)

(13 set) Nova cirurgia vai prolongar internação de Bolsonaro (Política Estadão - Colunista)

(13 set) Mulher grávida encontra rato em sopa na China e restaurante é fechado (TriCurioso (Blogue))

(13 set) Dias Toffoli deve buscar 'pacificação' do STF e interlocução com Poderes (Revista VEJA)

(12 set) Mulheres se unem nas redes sociais para frear Bolsonaro (24Horas News (liberação de imprensa) 

(Blogue))
(12 set) Francisco José: "Segurança pública não é só arma na mão da polícia" (A Tarde On Line)

(12 set) “A crise na saúde é falta de gestão e transparência” (A Tribuna - Rondonópolis)

(12 set) Senador Magno Malta participa de carreata pró-Bolsonaro (A Tribuna - Rondonópolis)

(12 set) Édio defende banir uso de agrotóxicos e o fim da desnacionalização (ACidade ON (liberação de imprensa))

(12 set) 'Aquilo era democracia', diz Geonísio Marinho, candidato ao governo (Bem Paraná)

(12 set) “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” tem 1 milhão de membros no Facebook (Revista EXAME )

(12 set) Questionado sobre irregularidades no Pros, Rands diz que sistema partidário 

chegou ao 'fundo do poço' e promete criar criptomoeda

(G1 PE - Eleições)

(12 set) 13 candidatos concorrem à Presidência da República; confira quem são (Diário de Canoas)

(12 set) Maurício Rands pretende fazer negociação coletiva com pernambucanos 

endividados

(Diário de Pernambuco)

(12 set) Maria Riberio fala de personalidade: -Sou muito passional, ciumenta, tenho humor 

violento

(Diário do Grande ABC)

(12 set) Comunicado: hora de mostrar números (Diário do Nordeste (Blogue))

(12 set) Quem são os intolerantes? (Folha de Londrina (Blogue))

(12 set) Em quem votar? (Folha de S.Paulo - Coluna Contardo 

Calligaris )

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/na-posse-de-toffoli-barroso-pede-troca-de-pacto-oligarquico-pelo-de-honestidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/eleicoes-depois-de-uma-punhalada.shtml
http://www.folhamt.com.br/artigo/310658/MDB-tera-participacao-robusta-no-Governo-de-Mauro;---Quem-ajuda-ganhar--ajuda-administrar%E2%80%99--diz-Bezerra
http://www.folhamt.com.br/artigo/310658/MDB-tera-participacao-robusta-no-Governo-de-Mauro;---Quem-ajuda-ganhar--ajuda-administrar%E2%80%99--diz-Bezerra
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2018/noticia/2018/09/13/ana-patricia-diz-que-levantar-bandeira-da-corrupcao-e-falso-moralismo-e-propoe-credito-para-mulheres-da-periferia.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2018/noticia/2018/09/13/ana-patricia-diz-que-levantar-bandeira-da-corrupcao-e-falso-moralismo-e-propoe-credito-para-mulheres-da-periferia.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2018/noticia/2018/09/13/em-entrevista-ao-g1-romeu-zema-novo-defende-porte-de-arma-e-diz-que-formara-primeiro-escalao-com-voluntarios.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2018/noticia/2018/09/13/em-entrevista-ao-g1-romeu-zema-novo-defende-porte-de-arma-e-diz-que-formara-primeiro-escalao-com-voluntarios.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/13/fbi-recebe-dados-sobre-caso-de-assedio-sexual-de-indicado-a-suprema-corte.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2018/noticia/2018/09/13/omar-aziz-diz-que-cidade-universitaria-nao-e-megalomania-e-promete-concurso-para-saude.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2018/noticia/2018/09/13/omar-aziz-diz-que-cidade-universitaria-nao-e-megalomania-e-promete-concurso-para-saude.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/09/13/professora-lisete-diz-que-vai-reestatizar-a-sabesp-e-defende-soltar-parte-dos-presos-que-cometem-infracoes-leves.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/09/13/professora-lisete-diz-que-vai-reestatizar-a-sabesp-e-defende-soltar-parte-dos-presos-que-cometem-infracoes-leves.ghtml
https://noticias.gospelprime.com.br/marina-perda-apoio-evangelico-nao-uso-pulpito-como-palanque/
https://noticias.gospelmais.com.br/ciro-gomes-diz-candidato-temas-cristaos-102395.html
https://saude.ig.com.br/minhasaude/2018-09-13/importancia-da-vacinacao.html
https://www.istoedinheiro.com.br/rede-de-restaurantes-perde-us-190-milhoes-apos-rato-ser-encontrado-em-refeicao/
https://www.istoedinheiro.com.br/rede-de-restaurantes-perde-us-190-milhoes-apos-rato-ser-encontrado-em-refeicao/
https://www.jcnet.com.br/Politica/2018/09/celso-quer-continuar-trabalho-do-mandato.html
https://oglobo.globo.com/brasil/nao-uso-pulpito-como-palanque-diz-marina-sobre-perda-de-apoio-entre-evangelicos-23066745
https://oglobo.globo.com/brasil/nao-uso-pulpito-como-palanque-diz-marina-sobre-perda-de-apoio-entre-evangelicos-23066745
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/09/13/partidos-se-recusam-a-barrar-firmas-suspeitas-nas-eleicoes/
https://liberal.com.br/cultura/arte/coletivo-americanense-conquista-premio-nacional-873534/
https://www.otempo.com.br/hotsites/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/eymael-prop%C3%B5e-minist%C3%A9rio-da-fam%C3%ADlia-e-financiamento-integral-de-im%C3%B3vel-1.2030984
https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/nova-cirurgia-vai-prolongar-internacao-de-bolsonaro/
https://www.tricurioso.com/2018/09/13/mulher-gravida-encontra-rato-em-sopa-na-china-e-restaurante-e-fechado/
https://veja.abril.com.br/politica/dias-toffoli-deve-buscar-pacificacao-do-stf-e-interlocucao-com-poderes/
https://www.24horasnews.com.br/noticia/mulheres-se-unem-nas-redes-sociais-para-frear-bolsonaro.html
http://www.atarde.uol.com.br/politica/eleicoes/noticias/1993462-francisco-jose-seguranca-publica-nao-e-so-arma-na-mao-da-policia
https://www.atribunamt.com.br/2018/09/12/a-crise-na-saude-e-falta-de-gestao-e-transparencia/
https://www.atribunamt.com.br/2018/09/12/senador-magno-malta-participa-de-carreata-pro-bolsonaro/
https://www.acidadeon.com/araraquara/politica/eleicoes/NOT,0,0,1368660,edio+defende+banir+uso+de+agrotoxicos+e+o+fim+da+desnacionalizacao.aspx
https://www.bemparana.com.br/noticia/aquilo-era-democracia-diz-geonisio-marinho-candidato-ao-governo
https://exame.abril.com.br/brasil/mulheres-unidas-contra-bolsonaro-tem-1-milhao-de-membros-no-facebook/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2018/noticia/2018/09/12/questionado-sobre-irregularidades-no-pros-rands-diz-que-sistema-partidario-chegou-ao-fundo-do-poco-e-promete-criar-criptomoeda.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2018/noticia/2018/09/12/questionado-sobre-irregularidades-no-pros-rands-diz-que-sistema-partidario-chegou-ao-fundo-do-poco-e-promete-criar-criptomoeda.ghtml
https://www.diariodecanoas.com.br/_conteudo/2018/09/eleicoes/2314364-13-candidatos-concorrem-a-presidencia-da-republica-confira-quem-sao.html
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/09/12/interna_politica,762536/mauricio-rands-pretende-fazer-negociacao-coletiva-com-pernambucanos-en.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/09/12/interna_politica,762536/mauricio-rands-pretende-fazer-negociacao-coletiva-com-pernambucanos-en.shtml
https://www.dgabc.com.br/Noticia/2927788/maria-riberio-fala-de-personalidade-sou-muito-passional-ciumenta-tenho-humor-violento
https://www.dgabc.com.br/Noticia/2927788/maria-riberio-fala-de-personalidade-sou-muito-passional-ciumenta-tenho-humor-violento
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/coluna/comunicado-1.181/comunicado-hora-de-mostrar-numeros-1.1999195
https://www.folhadelondrina.com.br/blogs/paulo-briguet/quem-sao-os-intolerantes--1015045.html
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2018/09/em-quem-votar.shtml
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/07/24/simpatizantes-de-bolsonaro-ja-foram-eleitores-de-lula-revela-pesquisa/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/07/24/simpatizantes-de-bolsonaro-ja-foram-eleitores-de-lula-revela-pesquisa/
https://www.cartacapital.com.br/blogs/justificando/ameacada-de-morte-antropologa-debora-diniz-sera
https://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/politica/eleicoes-2018-presidenciais-ja-tem-quatro-candidatos-confirmados/247907/
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2018/07/23/filmoteca-exibe-mostra-a-mulher-negra-no-cinema-em-rio-branco.ghtml
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(12 set) Eleições 2018: GJC entrevista Bernadete Aparecida (Fonte local-Jornal do Tocantins)

(12 set) Bernadete Aparecida, candidata ao governo do Tocantins, é entrevistada no JA1 (G1 TV Anhanguera )

(12 set) Wilson Lima diz que vai rever plano de governo para incluir segurança da mulher e 

promete investir na produção rural

(G1 AM - Eleições)

(12 set) Troca de comando no STF (Gazeta do Povo - Editoriais)

(12 set) Congresso chileno aprova lei que permite mudança de gênero para maiores de 14 

anos

(Revista Istoe )

(12 set) Gramática de manipulação: Uma aula de como enviesar o leitor pela manchete (Jornal GGN - Patricia Faermann)

(12 set) Feliciano apoia a filha de Eduardo Cunha (Jornal O Dia (Blogue))

(12 set) ‘Quero ser governador para fazer um governo que olhe para as pessoas’ (Jornal O São Paulo)

(12 set) Cármen Lúcia: as turbulências e um ensaio de gestão (JOTA - Felipe Recondo)

(12 set) A artilharia de Ciro contra Haddad (O POVO Online (Blogue))

(12 set) Nivaldo Mangueira critica e quer anular reformas de Temer (Portal Correio (sátira) (Blogue))

(12 set) Uma guerra politizada pela verificação de fatos está exercendo pressão no 

Facebook

(Resumo (liberação de imprensa))

(12 set) Nick Carter lamenta aborto espontâneo de sua esposa: 'coração partido' (Revista Cifras)

(12 set) Vagina sem neura: fisioterapeuta pélvica ajuda mulheres a entenderem melhor o 

próprio corpo

(Revista Donna)

(12 set) Sem mulheres, Federasul faz o primeiro debate de candidatos ao senado (Sul21 - Política - Eleições)

(12 set) Michael Woods vence 17ª etapa da Volta da Espanha; Yates lidera (Terra - Esportes)

(12 set) Esposo de Kelly Key revela barraco com a cantora e os dois expõem confusão íntima (TV Foco (Blogue))

(12 set) Ministério da Saúde alerta para a vacinação contra o vírus HPV (TV Jornal)

(12 set) Queda nas pesquisas faz Marina subir o tom (Valor Economico - Política)

(11 set) Confira na íntegra a entrevista com Marcos Mendes, candidato ao governo baiano (A Tarde On Line - Política)

(11 set) Irmão Lázaro: 'Voto contra projetos que tragam danos à população' (A Tarde On Line - Política)

(11 set) Reabertura do aeroporto e duplicação da rodovia SP-255 são temas defendidos por 

Padre Fernando

(ACidade ON (liberação de imprensa))

(11 set) Apenas 13% dos meninos tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV (Agência de Notícias da Aids)

(11 set) Cantor Nick Carter lamenta aborto espontâneo da mulher (Bem Paraná)

(11 set) Ministro do TSE proíbe PT de apresentar Lula como candidato (Brasil em Folhas)

(11 set) Num tango eterno, economia argentina afunda sob batuta de Macri (Carta Maior - Eric Nepomuceno )

(11 set) Fernando Haddad: "Vamos retomar o projeto de Lula" (CartaCapital - Revista)

(11 set) Mulheres se unem nas redes sociais para frear Bolsonaro (CartaCapital - Diversidade)

(11 set) Ciro diz que um senador precisa garantir recursos federais para o Estado (Cidade Verde)

(11 set) Seis votos e um destino (Coletiva.net (liberação de imprensa) 

(Blogue))
(11 set) Alckmin critica Bolsonaro e diz que rival é "passaporte para volta do PT" (UOL Notícias - Política)

(11 set) Lóssio defende unificação das polícias civil e militar (Diário de Pernambuco - Política)

(11 set) A voz do Papa (Diário do Nordeste (Blogue))

(11 set) Esposa de Nick Carter sofre aborto espontâneo (E! Online)

(11 set) Kelly Key desabafa sobre seu aborto (EntrePOP (Blogue))

(11 set) American Horror Story' une antigos personagens e tramas na oitava temporada da 

série

(Folha de S.Paulo - Blog F5)

(11 set) Nick Carter, do grupo Backstreet Boys, lamenta aborto espontâneo da mulher e 

lamenta perda da sua filha

(Folha de S.Paulo - Blog F5)
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(11 set) David Almeida nega superfaturamento na saúde e diz que pretende criar hospitais 

fluviais para ribeirinhos no AM

(G1 AM - Eleições)

(11 set) Julio Lossio diz que PE não tem carência de hospitais e quer conceder o Porto de 

Suape à iniciativa privada

(G1 PE - Eleições)

(11 set) Luiz Marinho promete fazer versão paulista do Minha Casa Minha Vida e diz que vai 

provar sua inocência 

(G1 SP - Eleições)

(11 set) Minha opinião sobre os presidenciáveis: Geraldo Alckmin (Gazeta do Povo)

(11 set) Relembre a visita do Papa João Paulo II a Vitória (Gazeta Online)

(11 set) Durante julgamento, adolescente revela ter sido estuprada por 100 muçulmanos (Gospel+)

(11 set) Astro de 'Dawson's Creek' desabafa e pede fim de expressões machistas após 

esposa sofrer aborto

(Hypeness (Blogue))

(11 set) Atriz Sally Field diz que sofreu abuso sexual de padrasto na infância (iG Gente)

(11 set) Nick Carter lamenta aborto espontâneo da mulher (Notícias ao Minuto Brasil (liberação de 

imprensa))

(11 set) A entrevista de Marcia Tiburi à CBN/G1 (O Cafezinho (Blogue))

(11 set) Adilton Sachetti realiza roda de conversa no Pedra 90 (O Documento)

(11 set) Jayme defende plebiscitos para temas polêmicos (O Documento)

(11 set) Após prisão de Beto Richa, Alckmin defende 'tolerância zero' com a ... (O Quarto Poder (liberação de imprensa))

(11 set) Esposa de Nick Carter sofre aborto espontâneo e ele lamenta (Ofuxico)

(11 set) Vera Lúcia: “Precisamos deixar de pagar a dívida pública” (Pleno News - Brasil)

(11 set) Marina diz que Lula é corrupto e Justiça deve chegar a outros políticos (Política Estadão - Roberta Pennafort)

(11 set) O crime do homem que esfaqueou Bolsonaro (Política Estadão - Luciano Santoro)

(11 set) Filha de Cunha ganha R$ 2 milhões de fundo público e lidera ... (Ponta Porã Informa (liberação de 

imprensa) (Blogue))

(11 set) "Cadê as pesquisas da UFMT para utilização de defensivos" (RDNEWS (Blogue) - com vídeo)

(11 set) O que pensam os candidatos a vice-governador: Eliceu Palmonari (RIC MAIS Paraná)

(11 set) Kelly Key fala sobre crise no casamento e dá detalhes sobre aborto (TV Foco (Blogue))

(11 set) Curso orienta como falar sobre sexo com crianças e adolescentes (UFMG - Universidade Federal de Minas 

Gerais (Blogue))
(11 set) "Sou muito passional, ciumenta, tenho humor violento", diz Maria Ribeiro (UOL - TV Famosos)

(11 set) Marina: Caixa 2 fez de eleição presidencial de 2014 uma fraude (Valor Economico - Política)

(11 set) Girão diz que Elba Ramalho é amiga pessoal e vai tentar reativar participação da 

artista na campanha

(Tribuna do Ceará - Eleições)

(11 set) Esdras Gomes: O papel dos sindicalistas no combate ao fascismo (Vermelho - Esdras Gomes)

(10 set) A violência contra mulheres em conflitos (CartaCapital - Justificando - Isabel Rabelo)

(10 set) O que os programas de governo dizem sobre as mulheres? (CartaCapital - Política)

(10 set) O 'Conto de Aia' de Bolsonaro (Cultura Estadão - Marcelo Rubens Paiva)

(10 set) A pauta das eleições (Diário de Pernambuco - Economia)

(10 set) Ator de Dawson's Creek emociona ao homenagear esposa após três abortos 

espontâneos

(Diário do Grande ABC)

(10 set) Paulo César Norões: tendências se confirmam (Diário do Nordeste - Política (Blogue))

(10 set) Apenas 13% dos meninos tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV (G1 - Bem Estar)

(10 set) Amazonino Mendes diz que não deve concluir Cidade Universitária e afirma que 

pretender zerar analfabetismo

(G1 AM - Amazonas - Eleições)

(10 set) Professor Claudio Fernando diz que vai extinguir 40% dos cargos comissionados e é 

contra releição

(G1 - São Paulo - Eleições - com vídeo)

(10 set) Os efeitos da facada em Bolsonaro e a briga do PT na Justiça: "a semana começa 

quente"

(Gazeta do Povo - Renan Barbosa)
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https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-crime-do-homem-que-esfaqueou-bolsonaro/
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(27 set) Dia de Luta pela Descriminalização do aborto terá ato em Curitiba (CBN - com áudio)

(27 set) Mulheres argentinas seguem mobilizadas pela descriminalização do 
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Antunes)
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(27 set) Grupos feministas realizam Festival pela Vida das Mulheres nesta sexta 

em João Pessoa
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Movimento)

(25 set) O que a nomeação à Suprema Corte dos EUA e as eleições no Brasil tem 

haver?

(JOTA - Gabriela Rondon)

(24 set) A realidade sobre o aborto (DM - Cotidiano - Pedro Macedo)
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com Maria Luiza Quaresma Tonelli
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Clipping Especial Setembro

De 17 até 30 de setembro de 2018

Favoráveis

https://www.jornaltornado.pt/minhas-obras-minhas-regras-mulheres-latinas-resistem/
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/28/festival-pela-vida-das-mulheres-acontece-hoje-em-joao-pessoa-e-reflete-sobre-aborto/
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/28/festival-pela-vida-das-mulheres-acontece-hoje-em-joao-pessoa-e-reflete-sobre-aborto/
https://istoe.com.br/reivindacacao-por-aborto-legal-segue-nas-ruas-da-argentina/
http://www.jornalfloripa.com.br/geral/viva-maria-mulheres-se-mobilizam-para-lembrar-luta-pela-descriminalizacao-do-aborto/
http://www.jornalfloripa.com.br/geral/viva-maria-mulheres-se-mobilizam-para-lembrar-luta-pela-descriminalizacao-do-aborto/
https://oimparcial.com.br/social/2018/09/para-a-mulher-que-aborta-repouso/
https://nacoesunidas.org/especialistas-da-onu-pedem-fim-da-criminalizacao-do-aborto-em-todo-o-mundo/
https://nacoesunidas.org/especialistas-da-onu-pedem-fim-da-criminalizacao-do-aborto-em-todo-o-mundo/
https://br.sputniknews.com/brasil/2018092812320472-aborto-america-latina-brasil-dia-de-luta-descriminalizacao/
https://br.sputniknews.com/brasil/2018092812320472-aborto-america-latina-brasil-dia-de-luta-descriminalizacao/
http://www.vermelho.org.br/noticia/315453-1
https://www.bemparana.com.br/noticia/ato-em-curitiba-hoje-pede-a-descriminalizacao-do-aborto
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/27/festival-pela-vida-das-mulheres-propoe-dialogo-sobre-a-legalizacao-do-aborto-e-a-demo/
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/27/festival-pela-vida-das-mulheres-propoe-dialogo-sobre-a-legalizacao-do-aborto-e-a-demo/
https://cbncuritiba.com/dia-de-luta-pela-descriminalizacao-do-aborto-tera-ato-em-curitiba/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/09/27/mulheres-argentinas-seguem-mobilizadas-pela-descriminalizacao-do-aborto-legal_a_23541515/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/09/27/mulheres-argentinas-seguem-mobilizadas-pela-descriminalizacao-do-aborto-legal_a_23541515/
https://www.huffpostbrasil.com/beatriz-galli/lutar-pelo-direito-ao-aborto-no-brasil-e-transitar-a-realidade-e-a-utopia_a_23540641/
https://www.huffpostbrasil.com/joluzia-batista/a-voz-das-mulheres-se-tornou-imprescindivel-para-o-debate-eleitoral-em-2018_a_23542798/
https://www.huffpostbrasil.com/joluzia-batista/a-voz-das-mulheres-se-tornou-imprescindivel-para-o-debate-eleitoral-em-2018_a_23542798/
http://www.paraiba.com.br/2018/09/27/68009-grupos-feministas-realizam-festival-pela-vida-das-mulheres-nesta-sexta-em-joao-pessoa
http://www.paraiba.com.br/2018/09/27/68009-grupos-feministas-realizam-festival-pela-vida-das-mulheres-nesta-sexta-em-joao-pessoa
http://catarinas.info/manifestacoes-marcam-a-primavera-feminista-pela-legalizacao-do-aborto-e-contra-o-fascismo/
http://catarinas.info/manifestacoes-marcam-a-primavera-feminista-pela-legalizacao-do-aborto-e-contra-o-fascismo/
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/mulheres-em-movimento/2018/09/26/NWS,82493,70,1055,NOTICIAS,2190-UNIDAS-DEFESA-DEMOCRACIA-DOS-DIREITOS-DAS-MULHERES.aspx
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-anis-instituto-de-bioetica/nomeacao-suprema-corte-eua-eleicoes-brasil-25092018
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-anis-instituto-de-bioetica/nomeacao-suprema-corte-eua-eleicoes-brasil-25092018
https://www.dm.com.br/cotidiano/2018/09/a-realidade-sobre-o-aborto.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Celebridades/noticia/2018/09/nathalia-dill-endossa-campanha-pela-descriminalizacao-do-aborto-ele-existe.html
https://claudia.abril.com.br/sua-vida/documentarios-feminismo/
http://www.vermelho.org.br/noticia/315275-1
https://www.correiodopovo.com.br/ArteAgenda/Variedades/Musica/2018/9/661984/L7-fara-show-em-Porto-Alegre-em-dezembro
http://www.bemparana.com.br/blog/lambrequim/post/bradock-aborto
http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2018/09/20/brasileiras-vao-ate-portugal-para-fazer-aborto-legalizado
https://jornalggn.com.br/noticia/quando-a-judicializacao-da-politica-ameaca-a-democracia-uma-entrevista-com-maria-luiza-quaresma-tonelli
https://jornalggn.com.br/noticia/quando-a-judicializacao-da-politica-ameaca-a-democracia-uma-entrevista-com-maria-luiza-quaresma-tonelli
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/brasileiras-buscam-o-exterior-para-realizar-aborto-legalmente/
https://veja.abril.com.br/mundo/aborto-tem-a-ver-com-a-lei-mas-com-o-quao-pobre-a-gestante-e/
https://jornalggn.com.br/blog/mariana-nassif/falar-de-aborto-no-dia-dos-pais-irei
https://www.cartamaior.com.br/includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=41321
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/video-voce-nao-sabe-o-que-e-parir-um-filho-dispara-atriz-argentina-para-homem-contra-o-aborto/
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/08/e-triste-ver-um-candidato-declarar-conceitos-jurassicos-sobre-populacoes-diz-leitor.shtml
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/ser-pai-hoje-e-brigar-todo-dia-com-o-macho-que-esperavam-que-fosse
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/zelador-encontra-feto-em-lixeira-de-predio-de-bairro-nobre-7ivocdel6on7je0v3kdd4pdo2
https://pleno.news/brasil/especial-flavio-bolsonaro-fala-da-relacao-do-pai-com-os-filhos.html
https://www.eldiaonline.com/se-impuso-el-no-en-el-senado-una-semana-atipica-y-agotadora/
http://www.avozdepetropolis.com.br/saude-e-ciencia/brasileiras-procuram-abortos-nos-poucos-paises-da-america-latina-onde-a-pratica-e-legal-ciencia-e-saude/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2018/08/vivam-aborto-drogas-e-eutanasia.shtml
https://noticias.gospelmais.com.br/pro-vida-senado-argentina-recusa-aborto-101207.html
https://observatoriodosfamosos.bol.uol.com.br/redes/2018/08/rita-cadillac-diz-ser-a-favor-da-descriminalizacao-do-aborto-mas-esclarece-posicionamento
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/descriminalizados-abortos-tem-cinco-anos-de-queda-em-portugal.shtml
https://www.jota.info/stf/do-supremo/constituicao-mudancas-aborto-11082018
https://g1.globo.com/pop-arte/blog/luciano-trigo/post/2018/08/11/para-o-embriao-nao-ha-aborto-seguro.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/apos-morte-de-gravida-justica-condena-integrantes-de-quadrilha-que-faturava-1-milhao-por-mes-com-abortos-ilegais-22966721
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/acusados-por-morte-de-mulher-que-fez-aborto-em-2014-comecam-a-ser-julgados,72a5ac2d90338d2cba1d321b60cd5070hnxjctc2.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/justica-condena-tres-acusados-da-morte-de-gravida-que-fez-aborto-em-clinica-clandestina-22966719.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/acusados-por-morte-de-mulher-que-fez-aborto-em-2014-comecam-a-ser-julgados,72a5ac2d90338d2cba1d321b60cd5070hnxjctc2.html
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2018/08/10/interna_nacional,979481/responsaveis-por-clinica-de-aborto-sao-condenados-por-morte-de-gestant.shtml
https://catracalivre.com.br/cidadania/tres-reus-sao-condenados-pela-morte-de-jandira-apos-aborto-no-rio/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45135808
https://veja.abril.com.br/mundo/como-e-o-acesso-ao-aborto-em-todo-o-mundo/
https://epoca.globo.com/em-sintonia-com-nicaragua-congo-aborto-permanece-ilegal-na-argentina-22967788
https://istoe.com.br/o-mundo-discute-o-aborto/
https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/mulheres-abortos-e-outros-paradoxos-de-um-ano-eleitoral
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luisfranciscocarvalhofilho/2018/08/a-judicializacao-do-aborto.shtml
http://hojeemdia.com.br/horizontes/sa%C3%BAde/aborto-clandestino-acirra-debate-sobre-legaliza%C3%A7%C3%A3o-minas-registra-um-procedimento-ilegal-por-semana-1.646606
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/rodrigo-lopes/noticia/2018/08/repressao-na-venezuela-posse-na-colombia-nao-ao-aborto-na-argentina-o-que-marcou-os-ultimos-dias-no-mundo-cjkoc62mu00jq01n00hv9sa08.html
https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/08/rita-cadillac-defende-aborto-levanto-toda-bandeira-que-favor-da-mulher.html
http://contratempo.info/principal/pelas-redes-sociais-grupos-conservadores-mobilizam-se-e-organizam-ato-contra-o-aborto-em-ourinhos/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/mario-corso/noticia/2018/08/amor-de-mae-e-lindo-sublime-mas-so-quando-ela-quiser-e-puder-cjkoini5g00m901qktsl1f8qn.html
https://www.eldiaonline.com/provocador-tweet-de-amalia-granata-al-new-york-times-tras-el-rechazo-de-la-ley-del-aborto-legal/
https://www.areavip.com.br/famosos/cleo-revela-preocupacao-com-a-saude-e-pede-oracoes/
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/08/derrota-por-7-a-4-no-supremo-foi-mais-vergonhosa-do-que-o-7-a-1-afirma-leitor.shtml
https://paraibaonline.com.br/aparte/o-batismo-na-tela/
https://istoe.com.br/o-humor-nos-faz-pensar-sem-nos-darmos-conta/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/10/assembleia-geral-da-onu-confirma-michelle-bachelet-como-alta-comissaria-de-direitos-humanos.ghtml
https://br.noticias.yahoo.com/revolta-dos-barrados-e-clima-morno-marcam-debate-da-band-050423243.html
https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/nome-de-bolsonaro-foi-o-mais-procurado-no-google-durante-o-debate-da-band-d82dkjt2s69aqt7ebf02cqjhu
http://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/movimento-de-direitos-humanos-realiza-ato-contra-a-extincao-da-cjp
https://veja.abril.com.br/especiais/ativista-simbolo-sexual-e-icone-pop-madonna-chega-aos-60/
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/08/10/pesquisas-eleitorais-terao-que-incluir-nome-de-lula/
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/08/10/reajuste-do-stf-tera-impacto-anual-de-r-243-milhoes-no-executivo/
https://pleno.news/brasil/flavio-bolsonaro-potencializa-seu-canal-no-youtube.html
http://revistadonna.clicrbs.com.br/comportamento-2/entrevista-bruna-linzmeyer-fala-sobre-representatividade-e-feminismo-minha-sexualidade-e-livre/
https://br.noticias.yahoo.com/maria-mulher-e-crista-defende-o-aborto-no-stf-181700951.html
https://www.jota.info/stf/do-supremo/aborto-influencia-eleicoes-09082018
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/08/5565124-acusados-de-morte-de-mulher-durante-aborto-em-clinica-ilegal-sao-julgados-nesta-quinta.html
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/08/09/apos-derrota-da-legalizacao-argentina-devera-propor-a-descriminalizacao-do-aborto/
https://oglobo.globo.com/brasil/mulheres-da-america-latina-se-manifestam-pro-aborto-22964854
http://www.vermelho.org.br/noticia/313895-1
https://jornal.usp.br/atualidades/criminalizar-e-reprimir-o-aborto-sao-acoes-nocivas-para-as-mulheres/
http://www.cineset.com.br/o-aborto-nos-cinemas-7-filmes-sobre-o-polemico-tema/
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cartas-do-Mundo/Carta-de-Buenos-Aires-Senado-votou-contra-o-Aborto-Livre-mas-a-onda-verde-mudou-o-pais/45/41303
http://radioglobo.globo.com/media/audio/204309/3455-mulheres-foram-indiciadas-depois-de-praticare.htm
https://istoe.com.br/desequilibrio-de-genero-na-politica-deve-continuar-diz-especialista/
https://www.brasildefato.com.br/2018/08/08/votacao-sobre-aborto-no-senado-argentino-comeca-sob-olhar-atento-das-ruas-veja-fotos/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/tem-que-descriminalizar-diz-fafa-de-belem-sobre-aborto/
https://www.cartamaior.com.br/includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=41288
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/08/08/maria-mulher-crista-defende-o-aborto-no-stf/
https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/fafa-de-belem-afirma-nenhuma-mulher-faz-aborto-porque-quer
https://revistamarieclaire.globo.com/Blogs/BlackGirlMagic/noticia/2018/08/abortos-fazem-parte-da-historia-do-brasil.html
https://www.bahianoticias.com.br/noticia/225265-destaque-em-saude-inglesas-lutam-por-direito-de-fazer-aborto-em-casa.html
https://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2018/08/08/jogo-entre-colo-colo-e-corinthians-tera-panelaco-pela-libertacao-do-aborto.htm
http://nortelivre.com.br/aborto-e-mulheres-com-deficiencia-pelo-direito-a-autonomia-de-decisoes-do-corpo/
https://www.metropoles.com/brasil/morte-por-aborto-deve-ser-considerada-feminicidio-dizem-especialistas
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/protesto-em-sao-paulo-pede-descriminalizacao-do-aborto-e-presta-solidariedade-as-manifestacoes-na-argentina/
https://br.noticias.yahoo.com/manifestantes-defendem-legaliza%C3%A7%C3%A3o-aborto-no-232259220.html
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/nacional/online/vice-de-ciro-defende-facilitar-porte-de-armas-e-se-opoe-a-alterar-lei-do-aborto-1.1981736
http://www.folhago.com.br/artigo/305126/Republica-da-Irlanda-vai-oferecer-servico-de-aborto-a-mulheres-da-Irlanda-do-Norte
https://nocaute.blog.br/2018/08/08/jornal-do-fim-da-tarde/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/08/imagens-do-dia-8-de-agosto-de-2018.ghtml
https://cliquediario.com.br/cidades/frente-feminista-buziana-protesta-contra-mocao-de-repudio-a-lei-de-descriminalizacao-do-aborto
https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2018/08/08/nos-propomos/
https://www.eldiaonline.com/la-guerra-de-los-pastorizzo-la-nefasta-burla-de-gustavo-a-su-hija-por-el-tema-del-aborto-legal/
https://www.1news.com.br/noticia/520647/tv-e-famosos/aos-6-meses-de-gestacao-sabrina-sato-exige-barriguinha-e-encanta-com-vestido-jeans-7546-08082018
https://pleno.news/mundo/oms-confirma-origem-de-novo-surto-de-ebola.html
https://exame.abril.com.br/mundo/acesso-ao-aborto-legal-permanece-muito-desigual-no-mundo/
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/programacao-da-tv/2018/08/fafa-de-belem-defende-descriminalizacao-do-aborto-no-conversa-com-bial
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/americo-martins/2018/08/mulheres-inglesas-lutam-para-fazer-aborto-em-casa.shtml
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2018/08/aborto-e-pratica-restrita-ou-totalmente-proibida-em-diferentes-paises-veja-exemplos-cjkk4lkc000io01nrz5prtbqy.html
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/a-sombra-da-lei-rede-de-socorristas-ajuda-mulheres-a-abortarem-na-argentina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/quase-morri-em-um-aborto-no-brasil-diz-argentina-que-defende-nova-lei.shtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/07/republica-da-irlanda-vai-oferecer-servico-de-aborto-a-mulheres-da-irlanda-do-norte.ghtml
https://emais.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-de-barros/aborto-ha-quem-ainda-ache-que-o-direito-a-vida-e-absoluto/
https://jmonline.com.br/novo/?noticias,7,SA%C3%9ADE,163823
http://cinepop.com.br/ema-pablo-larrain-vai-dirigir-gael-garcia-bernal-no-filme-183935
https://portalcanaa.com.br/site/brasil/opiniao-descriminalizar-o-aborto-e-necessario/
http://www.infobrisas.com/nota.php?id=14519
http://www.diariodigital.com.br/politica/conheca-os-candidatos-a-presidencia-da-republica/173830/
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/constituintes-queriam-que-aborto-fosse-tratado-por-lei-ou-plebiscito-mostram-documentos-am9kidny5wpuqzakvj5g8vij6
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/08/06/interna_politica,699430/magno-malta-diz-que-aborto-nao-e-assunto-para-o-stf-ministra-rebate.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/08/06/interna_politica,759360/senador-magno-malta-critica.shtml
https://www.jmnoticia.com.br/2018/08/06/magno-malta-detona-stf-em-uma-democracia-cada-um-tem-que-respeitar-o-seu-papel/
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/movimento-pro-aborto-e-mundial-e-nao-havera-retrocesso-diz-ativista-argentina
https://www.brasildefato.com.br/2018/08/06/catolicas-pelo-direito-de-decidir-defendem-descriminalizacao-do-aborto-no-stf/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/08/06/aborto-veja-as-falas-no-stf-de-debora-diniz-e-outros-especialistas-pela-descriminalizacao/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/06/tj-nao-concede-83-dos-habeas-corpus-pedidos-pela-defensoria-para-mulheres-acusadas-de-aborto-em-sp-diz-pesquisa.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/mulheres-inglesas-lutam-para-fazer-aborto-em-casa.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2018/08/06/reporter-sus-or-a-descriminalizacao-do-aborto-em-debate/
https://folhape.com.br/politica/politica/politica/2018/08/06/NWS,77146,7,547,POLITICA,2193-MEIRELLES-DEFENDE-LIBERDADE-INDIVIDUAL-SOBRE-ABORTO-MAS-DIZ-QUE-DECISAO-CABE-STF.aspx
http://www.tudorondonia.com.br/noticias/para-entidades-da-area-de-bioetica-aborto-e-questao-de-saude-publica,18901.shtml
http://www.tudorondonia.com/noticias/professora-chilena-de-direito-afirma-que-aborto-legal-e-necessidade-de-saude-publica,18886.shtml
https://www.metrojornal.com.br/foco/2018/08/05/como-serie-handmaids-tale-virou-foco-dos-debates-sobre-liberacao-aborto-na-argentina.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/enquanto-stf-debate-descriminalizacao-do-aborto-pais-nao-atende-bem-os-casos-ja-legalizados-22948053
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonia-pellegrino-e-manoela-miklos/2018/08/pro-vida-de-quem.shtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/a-sociedade-impoe-culpa-mulher-diz-psicologa-do-principal-servico-de-aborto-legal-do-pais-22949026
https://oglobo.globo.com/sociedade/aborto-legal-dia-dia-no-hospital-recordista-em-interrupcao-de-gestacao-no-brasil-22950743
https://www.eldiaonline.com/aborto-una-decision-crucial/
http://www.jb.com.br/visto-de-fora/noticias/2018/08/05/um-so-brasil/
http://www.rdnews.com.br/judiciario/tj-solta-bisavo-de-bebe-enterrada-viva/103329
https://entretv.com.br/noticiadatv/2018/08/sumico-de-louro-jose-do-mais-voce-e-explicado/
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/10939/uma-chapa-completamente-independente-da-organizacao-criminosa-denominada-equotforo-de-sao-pauloequot
https://istoe.com.br/evangelicos-fazem-ato-multitudinario-contra-o-aborto-na-argentina/
https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/internacional/noticia/2018/08/04/argentina-pede-manifestacao-internacional-por-aborto-legal-349679.php
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2018/08/04/interna_mundo,699267/argentina-convoca-manifestacao-internacional-pelo-aborto-legal.shtml
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,na-argentina-milhares-saem-as-ruas-contra-aborto-lega,70002431232
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/movimento-pelo-aborto-e-mundial-e-nao-havera-retrocesso-diz-ativista-argentina.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/08/04/a-4-dias-de-votacao-milhares-de-pessoas-protestam-contra-aborto-na-argentina.htm
https://blogs.ne10.uol.com.br/social1/2018/08/04/mulheres-protestam-a-favor-da-descriminalizacao-do-aborto-vestidas-como-aias-da-serie-the-handmaids-tale/
http://cartacampinas.com.br/2018/08/argumentos-xexposicao-de-pesquisadora-sobre-aborto-explica-por-que-fanaticos-religiosos-a-ameacam/
https://www.conjur.com.br/2018-ago-04/evento-barroso-alvo-vaias-aplausos-falar-aborto
https://observatoriodosfamosos.bol.uol.com.br/lista/2018/08/a-favor-confira-9-famosas-que-apoiaram-publicamente-a-descriminalizacao-do-aborto
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/2018/08/medico-se-emociona-ao-falar-em-publico-sobre-aborto-feito-pela-mulher-1014142771.html
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/boulos-sobre-bolsonaro-disse-que-vetaria-a-legalizacao-do-aborto-e-ou-nao-e-inimigo-das-brasileiras/
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/prestes-engravidar-em-segundo-sol-leticia-colin-a-favor-da-legalizacao-do-aborto-mulheres-morrem-22948579.html
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/segundo-sol-com-ajuda-de-karola-rosa-da-golpe-da-barriga-em-valentim--21718
https://www.gospelgeral.com.br/2018/08/pre-candidatos-militares-fecham-com-avante-e-apoio-ao-governador-mauro-carlesse-phs/
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/08/sobretudo-nos-une-o-espanto-e-a-dor-os-elos-da-luta-feminista-na-america-latina/
https://www.otvfoco.com.br/de-ferias-marina-ruy-barbosa-posa-de-biquini-e-leva-web-a-loucura/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-08/carmen-lucia-diz-que-audiencia-sobre-aborto-garante-pluralidade
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/brasil/stf-faz-audiencia-publica-sobre-descriminalizacao-do-aborto/?cHash=6089bbb187d3e378fa89dc8134d660bd
https://paraibaonline.com.br/2018/08/audiencia-sobre-aborto-garante-a-pluralidade-diz-presidente-do-stf/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/03/politica/1533291491_643952.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/mulheres-se-vestem-como-personagens-de-the-handmaids-tale-para-pressionar-stf-sobre-aborto-22946752
https://oglobo.globo.com/sociedade/criminalizar-aborto-nao-diminui-pratica-diz-advogada-em-defesa-da-legalizacao-22940173
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/08/03/aborto-65-dos-catolicos-e-59-dos-evangelicos-sao-a-favor-da-legalizacao-diz-estudo/
https://www.revistaforum.com.br/igreja-catolica-nem-sempre-foi-contra-o-aborto/
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/08/mulheres-marcham-em-porto-alegre-pela-descriminalizacao-do-aborto-e-um-problema-de-saude-publica/
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/professora-da-ufmg-vai-participar-de-audiencia-sobre-descriminalizacao-do-aborto-no-stf
http://emtempo.com.br/cotidiano-pais/115170/descriminalizacao-do-aborto-reduziria-mortes-maternas-diz-medica
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/ao-vivo-stf-discute-a-descriminalizacao-do-aborto-ate-a-12a-semana-de-gestacao/
https://www.eldiaonline.com/aborto-en-casa-de-gobierno-entregaron-65-mil-firmas-a-favor-de-las-dos-vidas/
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/um-caso-que-evidencia-por-que-descriminalizacao-do-aborto-deve-ser-discutida.html
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/03/juiz-pede-autorizacao-para-buscas-em-imoveis-de-cristina-kirchner/
https://www.lanacion.com.ar/2158832-tucuman-se-declaro-como-provincia-provida-mediante-una-resolucion-de-la-legislatura
https://www.handmaidsbrasil.com/2018/08/mulheres-protestam-em-frente-ao-stf-vestidas-de-aia.html
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/criminalizacao-do-aborto-nao-e-baseada-em-evidencias-sobre-a-vida-das-mulheres-diz-debora-diniz/
https://oglobo.globo.com/sociedade/criminalizar-aborto-nao-diminui-pratica-diz-advogada-em-defesa-da-legalizacao-22940173
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/trincheiras-da-etica-a-questao-do-aborto-02082018
https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2018/08/02/minha-historia-de-aborto/
https://www.tercalivre.com.br/18-milhoes-de-dolares-para-legalizar-o-aborto-no-supremo/
https://www.metropoles.com/brasil/supremo-debate-descriminalizacao-do-aborto-nesta-sexta-feira-38
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/08/a-responsabilidade-feminina-nas-eleicoes-presidenciais.shtml
https://g1.globo.com/agenda-do-dia/noticia/2018/08/03/3-de-agosto-sexta-feira.ghtml
http://www.rdnews.com.br/judiciario/judiciario-manda-loja-pagar-r-10-mil-a-funcionaria-apelidada-de-capivara/103255
http://www.rdnews.com.br/rdtv/politica/seguranca-publica-tem-que-ser-discutida-no-aspecto-amplo/103206
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/01/internacional/1533152976_087304.html
https://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/a-outra-historia-do-mundo-explora-a-ditadura-militar-uruguaia-do-ponto-de-vista-interiorano/
https://emais.estadao.com.br/blogs/sarau-luau-e-o-escambau/tem-irreverencia-ou-morte-tem-jazz-poetry-tem-cordeirovich-no-casarao-e-ciriloamem-no-belem/
https://oglobo.globo.com/sociedade/quem-sao-as-mulheres-que-respondem-na-justica-pelo-crime-de-aborto-22938237
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2018/08/a-questao-do-aborto.shtml
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/08/01/marina-silva-globonews/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marilizpereirajorge/2018/08/a-culpa-e-sempre-da-mulher.shtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/08/01/mae-e-condenada-a-18-anos-de-prisao-por-morte-de-bebe-e-e-absolvida-de-acusacao-por-esconder-corpo-em-escaninho-em-goiania.ghtml
https://veja.abril.com.br/mundo/imigrantes-sao-levados-para-abrigo-na-tunisia-apos-21-dias-em-alto-mar/
https://www.folhadelondrina.com.br/blogs/paulo-briguet/jesus-o-refugiado-1011740.html
http://www.sigamais.com/noticias/saude/instituicoes-lancam-campanha-para-estimular-doacoes-de-sangue/
http://costanorte.com.br/politica/20312/ajustes-finais-para-as-eleicoes
https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2018/07/bebe-nasceria-agora-nao-me-arrependo-diz-estudante-que-pediu-aborto-ao-stf.html
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2018/08/aborto-ja.shtml
https://www.revistaforum.com.br/alunos-publicam-carta-de-apoio-a-debora-diniz-ameacada-por-defender-o-direito-ao-aborto/
https://paranaportal.uol.com.br/opiniao/sintonia-fina/alvaro-dias-promete-cortar-15-ministerios/
http://www.espn.com.br/espnw/artigo/_/id/4595991/assistente-tecnica-do-sacramento-kings-revela-primeira-gravidez-na-nba
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/07/31/em-jaboatao-vereadores-repudiam-acao-no-stf-sobre-descriminalizacao-do-aborto/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/45,468832,31,07,diocese-de-apucarana-emite-nota-de-repudio-contra-a-descriminalizacao-do-aborto
http://www.maisfm.com/stf-faz-audiencia-publica-sobre-aborto-nas-proximas-sexta-e-segunda-feira-3-e-6-8/
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/politica/2018/07/aborto-e-a-quarta-causa-de-morte-materna-no-brasil-afirma-pesquisadora/
http://www.destakjornal.com.br/brasil/detalhe/descriminalizacao-do-aborto-sera-tema-de-audiencias-publicas-no-stf
http://surgiu.com.br/2018/07/31/stf-realiza-audiencia-publica-sobre-descriminalizacao-do-aborto-nos-dias-3-e-6-de-agosto/
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/para-marina-questao-do-aborto-envolve-moral-saude-publica-e-religiao
https://paranaportal.uol.com.br/opiniao/sintonia-fina/alvaro-dias-promete-cortar-15-ministerios/
http://www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2018/07/vereadores-da-cidade-repudiam-possibilidade-da-legalizacao-do-aborto-n49523
https://www.cartamaior.com.br/includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=41142
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/manuela-davila-quando-falamos-em-lula-e-para-tambem-evitar-o-que-pode-ocorrer-com-cristina-kirchner-na-america-latina/
https://entrepop.com.br/famosos/2018/07/apaixonado-fabio-assuncao-se-declara-para-maria-ribeiro/
https://www.otempo.com.br/superfc/especializados/o-adeus-da-piscina-e-a-vida-fora-dela-1.2012593
http://www.otaboanense.com.br/taboao-da-serra-tem-lei-para-evitar-abandono-de-recem-nascidos-nas-ruas/
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/zelador-encontra-feto-em-lixeira-de-predio-de-bairro-nobre-7ivocdel6on7je0v3kdd4pdo2
https://paraibaonline.com.br/2018/08/nova-edicao-da-revista-veja-nas-bancas-confira-os-destaques-2/
http://www.itu.com.br/artigo/a-covardia-de-ser-pai-20180813
https://noticias.gospelmais.com.br/pro-vida-senado-argentina-recusa-aborto-101207.html
https://g1.globo.com/pop-arte/blog/luciano-trigo/post/2018/08/11/para-o-embriao-nao-ha-aborto-seguro.ghtml
https://diariodegoias.com.br/cidades/111660-francisco-jr-se-declara-contra-o-aborto-e-pede-mobilizacao
https://pleno.news/comportamento/pastora-sarah-sheeva-fala-contra-aborto-e-pena-de-morte.html
https://www.pontaporainforma.com.br/colunistas/jose-vasconcelos/a-pretendida-legalizacao-do-aborto-e-a-lei-de-deus-dt-5-17-nao-mataras-
https://g1.globo.com/pop-arte/blog/luciano-trigo/post/2018/08/11/para-o-embriao-nao-ha-aborto-seguro.ghtml
https://pleno.news/opiniao/marco-feliciano/pastora-esquece-de-jesus-e-usa-a-biblia-para-tentar-justificar-o-aborto.html
https://www.jmnoticia.com.br/2018/08/11/abortistas-nao-hesitariam-em-assassinar-o-proprio-cristo-diz-pastor-claudionor-de-andrade/
https://www.gaudiumpress.org/content/97169-Igreja-na-Argentina-agradece-aos-que-defenderam-a-vida-e-rechacaram-o-aborto
https://www.onortao.com.br/aborto-sacrificio-de-criancas/
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/bom-dia/63-mil-mortes-violentas-no-brasil-e-meia-duzia-de-palavras-sobre-isso-no-debate-eleitoral-da-band-dnp6aiq23ifkctqqmb06fgiaa
https://rbj.com.br/geral/quem-sao-os-lobos-no-brasil-que-pretendem-matar-inocentes-questiona-dom-edgar-5854.html
https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/7567677/ibovespa-desaba-semana-com-risco-turquia-eleicoes-dolar-salta-vai
https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/7565851/ibovespa-futuro-recua-dolar-dispara-com-risco-turquia-contaminando-mercado
https://www.terra.com.br/noticias/opiniao-os-dilemas-do-aborto-em-cuba,a94986e941bbd57db7781212b41eb986ladz9mq1.html
https://noticias.uol.com.br/album/2018/08/09/senado-argentino-rejeita-legalizacao-do-aborto-por-38-votos-a-31.htm
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/aborto-ceifa-vida-inocente-e-lei-seca-ajuda-a-entender-regra.shtml
https://pleno.news/comportamento/igreja-luterana-diz-que-aborto-nao-e-uma-opcao-moral-viavel.html
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/324809/2018/08/09/aborto-parlamentar-alagoano-acusa-stf-de-usurpar-prerrogativas-da-camara-dos-deputados
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/o-ensino-superior-e-o-aborto-do-bom-senso-badckveegf3bi8ak7kdep12j7
https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/senadores-definiram-posicao-contra-aborto-no-ultimo-momento-67gvlmmezmwzsugmnfnd5ttmn?ref=aba-ultimas
http://www.alagoas24horas.com.br/blog/silvio-camelo-vereador-por-maceio-e-contra-a-legalizacao-do-aborto-no-brasil/
http://radioglobo.globo.com/media/audio/204223/eu-fui-vitima-de-estupro-e-optei-por-um-aborto-con.htm
https://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/flavio-gordon/2018/08/08/o-aborto-e-a-falsa-retorica-dos-direitos-humanos/
https://g1.globo.com/agenda-do-dia/noticia/2018/08/09/9-de-agosto-quinta-feira.ghtml
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1357197,manifestantes+pro+aborto+se+reunem+no+largo+do+rosario.aspx
https://www.patoshoje.com.br/noticia/bispo-dom-claudio-mobiliza-fieis-em-patos-de-minas-e-regiao-contra-a-legalizacao-do-aborto-38371.html
https://www.dw.com/pt-br/as-principais-not%C3%ADcias-do-dia-08-08-18/a-45011799
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/ethos--11---a-adpf-442-e-o-futuro-do-movimento-pro-vida-no-brasil-3l41iaidsmtqp415ihvzqtef3
http://fotos.estadao.com.br/galerias/internacional,argentinos-aguardam-decisao-do-senado-sobre-aborto,37769
https://www.revistaforum.com.br/manifestantes-gritam-lula-livre-fora-temer-e-marielle-presente-em-boletim-da-globonews/
https://www.gaudiumpress.org/content/97116-Em-defesa-da-vida--Olinda-celebra-Festa-do-Santissimo-Salvador-do-Mundo
https://www.eldiaonline.com/por-que-se-colo-el-panuelo-naranja-en-el-reclamo-por-la-legalizacion-del-aborto/
https://www.tercalivre.com.br/agenda-abortista-argentina-vota-nessa-quarta-feira-projeto-de-lei/
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/08/cotistas-de-qualquer-idade-podem-sacar-pispasep-ate-setembro/
http://d24am.com/noticias/estados-e-municipios-devem-r-21-bilhoes-a-caixa-sem-lastro/
https://cidadeverde.com/noticias/279498/e-preciso-respeitar-a-vida-diz-integrante-dos-juristas-catolicos
http://www.infobrisas.com/nota.php?id=14548
https://pleno.news/mundo/aviao-da-espanha-dispara-missil-por-acidente-na-estonia.html
https://noticias.gospelmais.com.br/malta-confronta-stf-aborto-legislativo-100988.html
http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1380764/camara-aprova-3-projetos-e-discute-aborto
https://pleno.news/comportamento/famosos-se-manifestam-contra-a-legalizacao-do-aborto.html
https://www.gaudiumpress.org/content/97091-Aborto-e-um-drama--nao-uma-solucao--adverte-Universidade-Catolica-Argentina
https://www.obuxixogospel.com.br/pastora-luterana-distorce-a-biblia-na-audiencia-publica-do-stf-para-apoiar-aborto/polemicas/8648/.html
https://www.eldiaonline.com/aborto-legal-las-personas-con-sindrome-de-down-casi-no-nacen-en-esos-paises/
https://pleno.news/comportamento/famosos-se-manifestam-contra-a-legalizacao-do-aborto.html
https://noticias.gospelmais.com.br/liderancas-oracao-aborto-malafaia-misericordia-100947.html
https://noticias.gospelprime.com.br/pastora-biblia-defender-aborto-stf/
https://rd1.com.br/isabella-fiorentino-elogia-elba-ramalho-por-fala-contra-o-aborto/
https://noticias.gospelprime.com.br/homem-foi-preso-por-evangelizar-em-frente-a-clinica-de-aborto/
http://conexaopolitica.com.br/ultimas/aquele-ser-humano-tem-direito-a-nascer-diz-janaina-sobre-descriminalizacao-do-aborto/
https://pleno.news/brasil/politica-nacional/representantes-cristaos-falam-em-2a-audiencia-sobre-aborto.html
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/stf-realiza-audiencia-publica-sobre-a-descriminalizacao-do-aborto-acompanhe-0et98sd1vd2jcgmr6w6eze7n6
https://www.diariodosudoeste.com.br/noticia/paroquias-realizam-ato-contra-descriminalizacao-do-aborto
http://www.centralcultura.com.br/?pag=noticias.php&id=57120
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/partidos-lancam-13-candidatos-a-presidencia-da-republica-saiba-quem-sao
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/constituintes-queriam-que-aborto-fosse-tratado-por-lei-ou-plebiscito-mostram-documentos-am9kidny5wpuqzakvj5g8vij6
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/08/06/interna_politica,699430/magno-malta-diz-que-aborto-nao-e-assunto-para-o-stf-ministra-rebate.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/08/06/interna_politica,759360/senador-magno-malta-critica.shtml
https://www.jmnoticia.com.br/2018/08/06/magno-malta-detona-stf-em-uma-democracia-cada-um-tem-que-respeitar-o-seu-papel/
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/movimento-pro-aborto-e-mundial-e-nao-havera-retrocesso-diz-ativista-argentina
https://noticias.gospelprime.com.br/malafaia-audiencia-stf-aborto-farsa-antidemocratica/
http://www.folhamt.com.br/artigo/304662/Evangelicos-fazem-ato-contra-o-aborto-na-Argentina
https://portalcorreio.com.br/parece-que-as-pessoas-estao-desnorteadas-diz-dom-delson-sobre-aborto/
https://pleno.news/mundo/cristaos-e-medicos-fazem-ato-contra-aborto-na-argentina.html
https://www.portalpadom.com.br/sou-medico-nao-assassino-dizem-medicos-em-protesto-contra-o-aborto/
https://pleno.news/brasil/eleicoes-2018/magno-malta-e-oficializado-candidato-a-reeleicao-pelo-pr.html
https://www.gp1.com.br/noticias/caminhada-da-solidariedade-leva-milhares-as-ruas-de-picos-437740.html
https://www.folhadelondrina.com.br/blogs/paulo-briguet/carta-a-uma-recem-nascida-1012016.html
http://www.rdnews.com.br/judiciario/tj-solta-bisavo-de-bebe-enterrada-viva/103329
https://entretv.com.br/noticiadatv/2018/08/sumico-de-louro-jose-do-mais-voce-e-explicado/
https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-critica-stf-por-estar-legislando-sobre-aborto/
https://www.op9.com.br/al/noticias/arquidiocese-de-maceio-anuncia-ato-contra-legalizacao-do-aborto/
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/regiao/NOT,0,0,1355606,catedral+de+campinas+toca+sino+em+ato+contra+o+aborto.aspx
http://amazonasatual.com.br/manifestantes-protestam-em-manaus-contra-a-descriminalizacao-do-aborto/
http://www.capitalnews.com.br/opiniao/aborto-piercing-e-ditadura-do-stf/319647
https://noticias.gospelmais.com.br/marina-candidatura-abortista-eduardo-jorge-vice-100920.html
https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2018/08/cidades/regiao/1117182-policia-comeca-a-apurar-caso-de-bebe-de-monte.html
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/04/oeste-sp-e-boa-mg-empatam-em-1-a-1-na-arena-barueri/
https://www.paulopes.com.br/2018/08/bolsonaro-diz-que-colocara-no-supremo-um-verdadeiro-cristao.html
http://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/extincao-de-cjp-da-arquidiocese-e-decisao-inedita-na-igreja-catolica
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/10921/onde-o-brasil-se-perdeu
https://www.poder360.com.br/eleicoes/se-congresso-aprovar-aborto-eu-veto-diz-bolsonaro/
https://pleno.news/brasil/silas-malafaia-querem-liberar-o-aborto-na-caneta.html
https://noticias.gospelprime.com.br/ore-e-jejue-para-que-o-aborto-nao-seja-legalizado-no-brasil/
https://www.revistaw3.com.br/geral/2018/08/03/diocese-protesta-contra-descriminalizacao-do-aborto.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2018/08/bolsonaro-contra-o-aborto.html
https://www.jmnoticia.com.br/2018/08/03/lideres-evangelicos-convocam-jejum-contra-legalizacao-do-aborto/
https://pleno.news/brasil/politica-nacional/maioria-dos-expositores-na-audiencia-do-stf-apoia-aborto.html
https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/08/medicos-ouvidos-pelo-stf-apoiam-a-legalizacao-do-aborto.html
https://noticias.gospelprime.com.br/argentinos-aborto-medicos-nao-assassinos/
http://www.itu.com.br/artigo/aborto-e-uma-pena-20180803
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/arquidiocese-de-maceio-emite-nota-sobre-aborto_59060.php
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/10913/a-rale-da-esquerda-e-a-apologia-do-aborto-no-brasil
https://cgn.inf.br/noticia/306046/cascavelenses-realizam-acao-contra-a-descriminalizacao-do-aborto
http://www.acritica.net/editorias/saude/idealizador-da-campanha-anti-aborto-apoia-sergio-harfouche-e-esta-em/314643/
https://www.cmg.sc.gov.br/vereadores-de-guaramirim-aprovam-projetos-de-incentivo-ao-cigamvali-e-organizacoes-sociais/
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/08/senado-argentino-vota-na-proxima-semana-projeto-que-legaliza-o-aborto
https://www.jota.info/justica/acolher-pedido-aborto-juridico-02082018
https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/aborto-piercing-e-ditadura-stf/
http://www.informativo.com.br/geral/diocese-de-santa-cruz-do-sul-divulga-nota-de-repudio-a-descriminalizacao-do-aborto,278487.jhtml
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/enquanto-stf-discute-o-tema-mulheres-relatam-por-que-disseram-nao-ao-aborto-83mwkry6eikhpi193pcjf553n
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/da-interrupcao-da-gravidez-ao-exterminio-o-genocidio-internacional-da-sindrome-de-down-1qx5by8nzx4ioav9mrpxtvorq
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2018-08/cnbb-programa-televisivo-eleicoes.html
http://maringa.odiario.com/maringa/2018/08/vigilia-pela-vida-reune-centenas-de-pessoas-na-catedral/2508333/
https://www.eluniverso.com/opinion/2018/08/03/nota/6887549/aborto-vacas-voladoras
http://www.aica.org/34780-abogados-catolicos-advierte-sobre-la-posible-reaccion-violenta-de-algunas.html
http://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/04/bolsonaro-admite-privatizar-petrobras-e-desiste-de-stf-com-21-ministros.htm
http://www.rdnews.com.br/judiciario/judiciario-manda-loja-pagar-r-10-mil-a-funcionaria-apelidada-de-capivara/103255
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/02/empresas-lancam-manifesto-para-promover-inclusao-digital-no-pais/
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/10892/os-medicos-jair-bolsonaro-a-rede-globo-de-televisao-e-o-apoio-ao-pt
https://www.eluniverso.com/noticias/nota/6887249/cristina-fernandez-guarda-silencio-ante-nuevo-escandalo-corrupcion
https://www.informativo.com.br/geral/diocese-de-santa-cruz-do-sul-divulga-nota-de-repudio-a-descriminalizacao-do-aborto,278487.jhtml
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/08/aborto-e-um-crime-contra-uma-vitima-inocente-e-indefesa-afirma-leitor.shtml
https://pleno.news/mundo/cristaos-argentinos-planejam-nova-marcha-contra-o-aborto.html
https://www.clickcamboriu.com.br/geral/2018/08/descriminalizacao-do-aborto-foi-tema-de-audiencia-publica-em-itajai-197251.html
https://www.eldiaonline.com/mujer-descontrolada-ataco-a-quienes-realizaban-pintadas-a-favor-del-aborto/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/08/01/mae-e-condenada-a-18-anos-de-prisao-por-morte-de-bebe-e-e-absolvida-de-acusacao-por-esconder-corpo-em-escaninho-em-goiania.ghtml
https://www.eldiaonline.com/una-mujer-se-descontrolo-durante-una-movida-pro-aborto-en-parana/
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/01/atletico-go-vence-o-paysandu-sobe-cinco-posicoes-e-entra-no-g-4/
https://www.gaudiumpress.org/content/96963-Bispo-Argentino-pede-oracoes--ldquo-em-defesa-do-inocente-que-nao-nasceu-rdquo-
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/07/31/em-jaboatao-vereadores-repudiam-acao-no-stf-sobre-descriminalizacao-do-aborto/
https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/45,468832,31,07,diocese-de-apucarana-emite-nota-de-repudio-contra-a-descriminalizacao-do-aborto
http://www.maisfm.com/stf-faz-audiencia-publica-sobre-aborto-nas-proximas-sexta-e-segunda-feira-3-e-6-8/
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/politica/2018/07/aborto-e-a-quarta-causa-de-morte-materna-no-brasil-afirma-pesquisadora/
http://www.destakjornal.com.br/brasil/detalhe/descriminalizacao-do-aborto-sera-tema-de-audiencias-publicas-no-stf
http://surgiu.com.br/2018/07/31/stf-realiza-audiencia-publica-sobre-descriminalizacao-do-aborto-nos-dias-3-e-6-de-agosto/
https://renovamidia.com.br/advogados-criticam-stf-por-considerar-liberacao-do-aborto/
https://www.eldiaonline.com/aborto-nelson-castro-conto-una-impactante-vivencia-de-cuando-ejercia-como-medico/
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/bom-dia/no-roda-viva-com-bolsonaro-dois-mundos-se-encontram-e-nao-se-entendem-ajir8jtz1of2yh6ot6fudivbn
http://www.faxaju.com.br/index.php/2018/07/31/laercio-oliveira-diz-que-e-totalmente-favoravel-a-vida/
https://pleno.news/fe/projeto-ajuda-a-transformar-vidas-no-oriente-medio.html
https://www.brasildefato.com.br/2018/07/31/quanto-custa-comer-organicos-em-porto-alegre/
https://pleno.news/brasil/politica-nacional/advogados-criticam-stf-por-considerar-liberacao-do-aborto.html
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/07/30/interna_politica,758718/aliado-de-bolsonaro-defende-legalizacao-do-aborto.shtml
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/movimento-pro-vida-manaus-vai-realizar-ato-publico-contra-o-aborto-neste-sabado-4
https://cgn.inf.br/noticia/305239/legalizacao-do-aborto-ato-marcara-repudio-a-retorno-do-assunto-ao-stf
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2018/07/30/feto-de-4-meses-e-encontrado-em-mata-no-bairro-novo-horizonte-em-itajuba-mg.ghtml
https://www.1news.com.br/noticia/519912/noticias/mae-recebe-noticia-que-havia-perdido-o-bebe-mas-uma-semana-depois-descobre-um-milagre-8120-30072018
https://www.tercalivre.com.br/acredita-que-as-exportacoes-de-milho-podem-desabar-entao-veja-isso/
https://entrepop.com.br/famosos/2018/07/marina-ruy-barbosa-troca-festa-de-bruna-marquezine-por-evento-comercial/
https://entretenimento.oportaln10.com.br/filmes-da-rede-globo-de-30-07-a-03-08-2018-80874/
https://caras.uol.com.br/realeza/neta-da-rainha-elizabeth-ii-revela-que-sofreu-aborto-espontaneo.phtml
https://www.1news.com.br/noticia/520021/tv-e-famosos/vice-campea-do-masterchef-tem-aborto-espontaneo-e-perde-o-bebe-848-30072018
http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=448918&edt=33&noticia=serys-e-ranalli-divergem-sobre-maioridade-penal-e-debatem-aborto-drogas-e-feminicidio-veja-
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/video-voce-nao-sabe-o-que-e-parir-um-filho-dispara-atriz-argentina-para-homem-contra-o-aborto/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/mortalidade-materna-sobe-e-brasil-ja-reve-meta-de-reducao-para-2030.shtml
https://portalcm7.com/amazonas/manaus/movimento-direita-amazonas-declara-apoio-a-candidatura-de-capitao-alberto/
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=352364&codDep=43
https://cidadeverde.com/noticias/279656/marina-silva-defende-plebiscito-sobre-aborto
https://paranaportal.uol.com.br/geral/543-morte-aborto-juri-popular/
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/08/5565428-justica-condena-tres-pessoas-pela-morte-de-mulher-durante-aborto-em-2014.html
https://veja.abril.com.br/blog/mundialista/aborto-faz-mal-a-macri-e-argentina-volta-a-estado-natural-crise/
http://www.vermelho.org.br/noticia/313946-1
http://www.maisfm.com/candidatos-progressistas-querem-rever-atos-de-temer-e-criar-empregos/
https://tv.estadao.com.br/internacional,para-macri-lei-nao-resolve-gravidez-indesejada,910916
https://portalaltadefinicao.com/band-tem-dia-historico-com-debate-de-presidenciaveis/
https://br.noticias.yahoo.com/maraisa-emagrece-13-quilos-e-ganha-elogios-em-foto-com-barriga-mostra-193441029.html
https://veja.abril.com.br/mundo/como-e-o-acesso-ao-aborto-em-todo-o-mundo/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/stf-quer-amadurecer-discussao-sobre-aborto-para-leva-la-ao-plenario.shtml
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/mundo/2018/08/vetado-na-argentina-projeto-sobre-aborto-e-discutido-no-brasil-1014143471.html
https://www.midiamax.com.br/politica/2018/em-sessao-na-assembleia-deputados-se-posicionam-contra-a-descriminalizacao-do-aborto/
https://www.jcorreiodopovo.com.br/noticia/pro-e-contra-o-debate-sobre-o-aborto-no-stf
https://jornalggn.com.br/noticia/o-direito-a-ter-o-direito-de-decidir-por-maria-luiza-quaresma-tonelli
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/08/09/no-segundo-bloco-marina-e-boulos-respondem-sobre-aborto/
https://extra.globo.com/casos-de-policia/acusados-de-participacao-em-morte-de-jovem-numa-clinica-de-aborto-clandestina-sao-julgados-no-tjrj-22964814.html
https://www.ocafezinho.com/2018/08/09/ciro-rejeita-posicoes-de-katia-abreu-sobre-armas-e-aborto/
https://www.otvfoco.com.br/envolvida-em-polemica-cleo-pires-se-posiciona-rebate-comentarios-sobre-aborto-e-da-o-que-falar/
https://oglobo.globo.com/sociedade/vigilia-pelo-aborto-termina-em-confrontos-prisoes-na-argentina-22962623
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2018/08/governo-argentino-descarta-convocar-referendo-sobre-legalizacao-do-aborto-cjkmy1mgr006k01n0c7axt5ee.html
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/para-marina-aborto-nao-deve-ser-advogado-como-metodo-contraceptivo
https://tv.estadao.com.br/internacional,confrontos-na-argentina-apos-legalizacao-do-aborto-ser-rejeitada,910518
http://www.rdnews.com.br/legislativo/conteudos/103572
https://www.extraclasse.org.br/exclusivoweb/2018/8/senado-argentino-rejeita-descriminalizacao-do-aborto/
https://gcn.net.br/noticias/383131/brasil-e-mundo/2018/08/senado-derruba-lei-do-aborto-na-argentina
http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/204187/quase-35-mil-mulheres-que-praticaram-aborto-no-bra.htm
https://www.esmaelmorais.com.br/tag/legalizacao-do-aborto/
https://br.noticias.yahoo.com/elei%C3%A7%C3%B5es-2018-quem-s%C3%A3o-os-slideshow-wp-230433747.html
https://br.noticias.yahoo.com/argentinas-prometem-continuar-luta-pelo-114201089.html
https://videos.band.uol.com.br/16488648/senado-argentino-rejeita-aborto-ate-a-14%C2%AA-semana.html
https://videos.band.uol.com.br/16488648/senado-argentino-rejeita-aborto-ate-a-14%C2%AA-semana.html
https://www.campograndenews.com.br/politica/debate-sobre-descriminalizacao-do-aborto-repercute-na-assembleia
https://www.atribunamt.com.br/2018/08/08/aborto-uma-questao-de-direito-ou-um-infanticidio-i/
https://jornal.usp.br/radio-usp/descriminalizacao-do-aborto-em-pauta-no-brasil-e-no-mundo/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/deputados-criticam-descriminalizacao-do-aborto/333880/
https://osdivergentes.com.br/os-divergentes/entenda-por-que-o-supremo-nao-legisla-ao-analisar-a-descriminalizacao-do-aborto/
http://www.diariodaamazonia.com.br/stf-debate-descriminalizacao-do-aborto-mas-midia-ignora-o-tema/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/ciro-gomes-admite-que-tem-posicoes-diferentes-de-sua-vice-sobre-armas-e-aborto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/argentinas-dizem-por-que-sao-a-favor-e-contra-a-despenalizacao-do-aborto-no-pais.shtml
http://hojeemdia.com.br/horizontes/manifestantes-fazem-ato-pela-legaliza%C3%A7%C3%A3o-do-aborto-em-belo-horizonte-1.646315
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/08/mobilizacao-contra-a-legalizacao-do-aborto-conta-com-presenca-de-pre-c.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/giro-internacional/senado-argentino-discute-novas-leis-do-aborto
https://videos.band.uol.com.br/16488428/senado-argentino-debate-a-legalizacao-do-aborto.html
https://br.noticias.yahoo.com/senado-argentino-debate-legaliza%C3%A7%C3%A3o-aborto-133456330.html
https://paranashop.com.br/2018/08/audiencia-publica-no-stf-sobre-aborto-gera-821-mil-tuites-aponta-fgv-dapp/
https://epoca.globo.com/como-um-grupo-ultraconservador-atrai-militantes-22946895
https://www.eldiaonline.com/unos-300-jovenes-marcharon-a-favor-de-la-despenalizacion-del-aborto/
https://www.eldiaonline.com/la-policia-entrerriana-detuvo-a-11-mujeres-que-realizaban-pintadas-por-el-aborto/
https://www.vice.com/pt_br/article/gy38ew/boletim-matutino-da-vice-08-08-2018
https://blogs.ne10.uol.com.br/social1/2018/08/08/sbt-ja-teria-definido-ate-quando-a-novela-as-aventuras-de-poliana-sera-exibida/
https://br.noticias.yahoo.com/senado-argentino-debate-legaliza%C3%A7%C3%A3o-aborto-133456330.html
https://blogs.ne10.uol.com.br/social1/2018/08/08/sbt-ja-teria-definido-ate-quando-a-novela-as-aventuras-de-poliana-sera-exibida/
https://oglobo.globo.com/sociedade/aborto-no-stf-inicio-da-vida-causa-controversia-22955507
https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/stf-debate-descriminalizacao-do-aborto-e-midia-segue-sem-discutir-tema
https://www.jota.info/stf/do-supremo/abortos-inconstitucionalidade-pratica-07082018
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/pro-e-contra-o-debate-sobre-o-aborto-no-stf,815cb91fa63a4c390d72e165a8d09458ng9z3fmu.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/brasil/2018/08/aborto-no-stf-inicio-da-vida-causa-controversia-entre-especialistas-1014143115.html
http://radioglobo.globo.com/media/audio/203467/entenda-o-que-esta-rolando-nas-audiencias-publicas.htm
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/brasil/2018/08/07/NWS,77258,70,450,NOTICIAS,2190-AUDIENCIA-PUBLICA-STF-SOBRE-ABORTO-GERA-821-MIL-TUITES.aspx
https://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/politica/rpt-meirelles-defende-direito-individual-mas-que-stf-decidira-sobre-descriminalizacao-do-aborto/250287/
https://exame.abril.com.br/mundo/procuradores-exigem-que-imigrantes-menores-detidas-possam-abortar-nos-eua/
https://caras.uol.com.br/tv/giovanna-lancellotti-causa-polemica-ao-responder-criticas-de-fas-no-instagram.phtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/vice-de-ciro-defende-facilitar-porte-de-armas-e-se-opoe-a-alterar-lei-do-aborto.shtml
https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2018/08/5564600-senado-da-argentina-decide-legalizacao-do-aborto-nesta-quarta-feira.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2018/08/rosa-weber-espera-manifestacao-da-procuradoria-geral-da-republica-para-decidir-sobre-aborto-cjkk7vb0i01ey01pigrybhyna.html
https://gcn.net.br/noticias/382992/brasil-e-mundo/2018/08/homem-nao-deve-intervir-na-decisao-da-mulher-sobre-aborto-diz-bolsonaro
https://www.eldiaonline.com/la-contratapa-del-new-york-times-por-el-aborto-legal-en-argentina-el-mundo-esta-mirando/
https://www.jornaldotocantins.com.br/editorias/noticias/sem-data-para-vota%C3%A7%C3%A3o-stf-encerra-debate-sobre-descriminalizar-aborto-1.1589806
https://omunicipio.com.br/as-raizes-do-ativismo/
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/08/07/interna_brasil,759433/toffoli-diz-que-judiciario-precisa-atuar-para-evitar-esmagamento-de.shtml
http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/203461/stf-conclui-audiencias-para-debater-descriminaliza.htm
https://videos.band.uol.com.br/16487875/mesmo-sem-provas-mulheres-sao-processadas-por-abortar.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/aborto-no-stf-inicio-da-vida-causa-controversia-22955507
https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/stf-debate-descriminalizacao-do-aborto-e-midia-segue-sem-discutir-tema
https://www.jota.info/stf/do-supremo/abortos-inconstitucionalidade-pratica-07082018
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/pro-e-contra-o-debate-sobre-o-aborto-no-stf,815cb91fa63a4c390d72e165a8d09458ng9z3fmu.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/brasil/2018/08/aborto-no-stf-inicio-da-vida-causa-controversia-entre-especialistas-1014143115.html
http://radioglobo.globo.com/media/audio/203467/entenda-o-que-esta-rolando-nas-audiencias-publicas.htm
https://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/politica/rpt-meirelles-defende-direito-individual-mas-que-stf-decidira-sobre-descriminalizacao-do-aborto/250287/
http://cinepop.com.br/ema-pablo-larrain-vai-dirigir-gael-garcia-bernal-no-filme-183935
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/06/projeto-para-legalizar-aborto-na-argentina-perde-forca-apos-senadora-de-oposicao-retirar-apoio.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/quase-todas-as-mulheres-internadas-em-situacao-de-aborto-sao-submetidas-ao-procedimento-mais-agressivo-22948219
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/meirelles-defende-direito-individual-mas-que-stf-decidira-sobre-descriminalizacao-do-aborto,126611526f06ea2b4b425751aa4d0f06q8l5kyhh.html
https://www.opresente.com.br/politica/evandro-roman-defende-que-aborto-seja-discutido-no-congresso/
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/06/marina-silva-aborto.htm
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/08/06/suspeito-de-ameacar-professora-da-unb-de-morte-e-identificado-no-parana.ghtml
https://videos.band.uol.com.br/16487333/acao-sobre-aborto-e-discutida-no-supremo.html
https://br.noticias.yahoo.com/protesto-por-direito-ao-aborto-113818766.html
http://radios.ebc.com.br/reporter-nacional/2018/08/semana-na-camara-dos-deputados-promete-ser-de-debates-intensos
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/08/05/interna-brasil,699288/especialistas-tratam-aborto-como-questao-de-saude-publica.shtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/hospitais-podem-escolher-quais-leis-vao-cumprir-questiona-medico-sobre-fraca-oferta-de-servicos-de-aborto-legal-1-22948129
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/famosos/2018/08/marilyn-monroe-abortou-filho-de-robert-kennedy-segundo-governo-dos-eua
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/ponto-e-contraponto-o-que-pensam-sobre-a-descriminalizaa-a-o-do-aborto/420359
https://www.folhar.com.br/geral/para-entidades-da-area-de-bioetica-aborto-e-questao-de-saude-publica/
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/08/nao-faz-sentido-colocar-lula-nas-pesquisas-eleitorais-diz-leitor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/com-cara-de-protesto-na-paulista-convencao-do-novo-lanca-amoedo-a-presidencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/campanha-da-folha-aborda-pluralidade.shtml
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/voto-feminino-deve-ser-alvo-dos-candidatos
http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=448718&noticia=victorio-galli-garante-negociacao-avancada-para-emplacar-vice-de-taques
https://www.otvfoco.com.br/namorado-de-sasha-faz-desabafo-e-se-queixa-sobre-namoro-com-a-filha-de-xuxa/
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/08/senado-argentino-vota-na-proxima-semana-projeto-que-legaliza-o-aborto
https://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-podcasts/aborto-afinal-stf-discute-direito-a-vida-ou-questao-de-saude-publica-ouca-debate-no-estadao-noticias/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2018/08/stf-comeca-audiencia-publica-sobre-descriminalizacao-do-aborto-cjkdxmoun00ag01mumsozn32u.html
https://www.opopular.com.br/editorias/politica/c%C3%A1rmen-l%C3%BAcia-diz-que-audi%C3%AAncia-no-stf-sobre-aborto-garante-a-pluralidade-1.1587401
https://videos.band.uol.com.br/16483546/audiencia-do-stf-discute-descriminalizacao-do-aborto.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/stf-realiza-audiencia-publica-sobre-descriminalizacao-do-aborto
https://tribunaonline.com.br/supremo-realiza-audiencia-publica-para-debater-a-legalizacao-do-aborto
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-08/carmen-lucia-diz-que-audiencia-sobre-aborto-garante-pluralidade
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/brasil/stf-faz-audiencia-publica-sobre-descriminalizacao-do-aborto/?cHash=6089bbb187d3e378fa89dc8134d660bd
https://paraibaonline.com.br/2018/08/audiencia-sobre-aborto-garante-a-pluralidade-diz-presidente-do-stf/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/03/politica/1533291491_643952.html
http://eshoje.com.br/arcebispo-de-vitoria-critica-legalizacao-do-aborto-e-o-psol-partido-se-defende/
https://odia.ig.com.br/brasil/2018/08/5563108-supremo-debate-nesta-sexta-descriminalizacao-do-aborto.html
http://radiomuriae.com.br/noticias/promotora-jackeliny-rangel-fala-sobre-legalizacao-do-aborto
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/defender-a-pena-de-morte-e-negar-o-catolicismo-diz-especialista
https://oglobo.globo.com/opiniao/o-poder-do-prazer-22943909
https://entretv.com.br/noticiadatv/2018/08/ana-maria-braga-ausencia-louro-jose/
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2018-08/cnbb-programa-televisivo-eleicoes.html
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/08/01/grupo-de-medicos-protesta-contra-lei-que-pode-descriminalizar-o-aborto-na-argentina.htm
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,senado-argentino-votara-projeto-para-legalizar-aborto-sem-alteracoes,70002426120
http://rondoniaovivo.com/brasil-e-mundo/noticia/2018/08/01/decisao-uma-semana-de-votacao-de-lei-argentina-se-divide-sobre-aborto.html
https://exame.abril.com.br/mundo/senado-votara-sem-alteracoes-projeto-para-legalizar-aborto-na-argentina/
https://www.jmnoticia.com.br/2018/08/01/senado-tende-a-rejeitar-aborto-na-argentina-diz-jornal-local/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-08/supremo-reinicia-sessoes-e-tera-julgamentos-sobre-questoes-sociais
https://www.eluniverso.com/noticias/nota/6885914/sector-medicos-argentinos-arremete-contra-proyecto-aborto
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,senado-tende-a-rejeitar-aborto-na-argentina,70002424380
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/07/31/interna_politica,698469/recesso-parlamentar-termina-com-votacoes-polemicas-em-banho-maria.shtml
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-brasil-vai-continuar-a-tratar-o-aborto-como-um-crime
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2018/07/descriminalizacao-do-aborto-stf-fara-audiencias-publicas-sobre-o-tema-nesta-semana.html
https://www.folhape.com.br/politica/politica/blog-da-folha/2018/07/30/BLG,7042,7,509,POLITICA,2419-STF-REALIZA-AUDIENCIA-PUBLICA-SOBRE-DESCRIMINALIZACAO-ABORTO.aspx
https://www.cenariomt.com.br/2018/07/30/sobre-a-imparcialidade-do-supremo-a-questao-do-aborto/
http://opiniaoenoticia.com.br/vida/saude/stf-descriminalizacao-aborto/
https://www.viagora.com.br/noticias/stf-discute-descriminalizacao-do-aborto-nos-dias-3-e-6-de-agosto-69638.html
https://entrepop.com.br/famosos/2018/08/traicao-em-familia-de-atriz-da-globo-e-cantores-acaba-em-exame-de-dna/
https://oglobo.globo.com/sociedade/aborto-uma-legislacao-em-defesa-da-vida-22950500
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/08/05/saiba-quem-sao-os-candidatos-a-presidente-em-2018/
https://www.1news.com.br/noticia/520021/tv-e-famosos/vice-campea-do-masterchef-tem-aborto-espontaneo-e-perde-o-bebe-848-30072018
https://jornalggn.com.br/noticia/forca-da-bancada-evangelica-concentra-se-na-uniao-de-pautas
http://d24am.com/politica/ursal-e-os-50-tons-de-temer/
https://www.destakjornal.com.br/brasil/detalhe/ativistas-denunciam-dificuldades-para-mulheres-fazerem-laqueadura
https://oglobo.globo.com/opiniao/eleger-ou-derrubar-22969609
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/andrea-beltrao-tentei-resgatar-memoria-que-gente-tinha-da-hebe-22971220
https://gazetaweb.globo.com/portal/especial.php?c=59458
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/08/12/A-trajet%C3%B3ria-de-Guilherme-Boulos-nome-do-PSOL-%C3%A0-Presid%C3%AAncia
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/12/filmes-dirigidos-por-mulheres-sao-maioria-em-mostra-de-brasilia/
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/12/apos-quase-duas-decadas-acre-confirma-dois-casos-de-sarampo/
https://www.eldiaonline.com/se-impuso-el-no-en-el-senado-una-semana-atipica-y-agotadora/
https://www.jota.info/stf/do-supremo/constituicao-mudancas-aborto-11082018
http://www.jj.com.br/noticias/solar-do-barao-e-pinacoteca-podem-ser-visitados-virtualmente-confira-outros-destaques-do-pela-ordem/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/11/imagens-da-semana-de-4-a-10-de-agosto-de-2018.ghtml
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/12/juventude-e-figueirense-encerram-a-rodada-com-empate/
https://oglobo.globo.com/cultura/a-cultura-pop-nas-ruas-22969620
https://www.mundolusiada.com.br/cplp/preocupacoes-de-jovens-angolanos-serao-reportadas-ao-papa-francisco-em-outubro/
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/poluicao-saiba-por-que-o-ar-que-voce-respira-pode-te-matar-10535070.html
https://oglobo.globo.com/brasil/perdeu-debate-selecionamos-as-melhores-frases-dos-presidenciaveis-22966312
https://veja.abril.com.br/saude/acredite-homens-tambem-sofrem-de-depressao-pos-parto/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/08/10/juiz-pede-enterro-de-bebe-achado-morto-em-escaninho-e-que-esta-ha-2-anos-no-iml-mae-foi-condenada-pelo-crime.ghtml
https://www.jota.info/carreira/doutor-ao-quadrado-10082018
http://radioglobo.globo.com/media/audio/204421/pelo-mundo-o-vice-presidente-dos-eua-mike-pence-af.htm
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/08/10/interna-brasil,699905/conheca-cabo-daciolo-candidato-do-patriota-a-presidencia.shtml
https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7566159/pai-ciro-fabio-junior-mais-memes-primeiro-debate-eleitoral
https://www.otvfoco.com.br/apos-morte-dos-bebes-paulo-gustavo-diz-que-ainda-sonha-em-ter-filhos-com-o-marido/
https://portalaltadefinicao.com/band-tem-dia-historico-com-debate-de-presidenciaveis/
https://oportaln10.com.br/debate-na-band-e-marcado-por-ironias-e-trocadilhos-entre-candidatos-83314/
https://www.opresente.com.br/politica/um-debate-sem-vencedores-e-com-um-perdedor-a-campanha-do-pt/
https://br.noticias.yahoo.com/debateband-checamos-em-tempo-real-o-1o-debate-presidencial-de-2018-131019882.html
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/artigos/2018/08/critica-insatiable-1a-temporada
https://jovempan.uol.com.br/sem-categoria/cortez-sobre-treta-com-gentili-ele-esta-bebendo.html
https://br.noticias.yahoo.com/analise-no-debate-da-band-direita-se-digladia-e-esquerda-pode-se-aproveitar-dividir-para-conquistar-221133346.html
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/08/10/A-trajet%C3%B3ria-de-Alckmin-candidato-do-PSDB-%C3%A0-Presid%C3%AAncia
http://www.michelteixeira.com.br/morador-de-palmas-e-preso-pela-policia-civil-suspeito-de-latrocinio-contra-taxista-em-sc/
https://veja.abril.com.br/mundo/como-e-o-acesso-ao-aborto-em-todo-o-mundo/
https://jovempan.uol.com.br/eleicoes-2018/presidenciais/debateband-venezuela-marielle-aborto-e-reformas-entram-na-pauta-do-2o-bloco-mas-nao-esquentam-debate.html
https://www.destakjornal.com.br/brasil/eleicoes-2018/detalhe/marina-afirma-que-espera-um-debate-sem-baixaria
http://www.olimpiadatododia.com.br/volei/84626-gravida-sheilla-castro-fala-selecao/
https://videos.band.uol.com.br/16488648/senado-argentino-rejeita-aborto-ate-a-14%C2%AA-semana.html
https://videos.band.uol.com.br/16488648/senado-argentino-rejeita-aborto-ate-a-14%C2%AA-semana.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5780242/argentina-aborto-9-agosto-2018-el-senado-rechaza-legalizar-aborto/
https://g1.globo.com/resumo-do-dia/noticia/2018/08/08/quarta-feira-8-de-agosto.ghtml
http://difusora910.com.br/noticia/eleicoes-20183a-leonel-camasao-psol-destaca-propostas-ao-governo
http://infobrisas.com/nota.php?id=14526
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/5779737/video-el-senado-argentina-vota-debate-aborto-agosto-2018/
https://www.op9.com.br/al/noticias/ex-sogra-de-roberta-dias-e-suposta-assassino-denunciados-pelo-mpe/
https://veja.abril.com.br/politica/ciro-pt-engana-eleitor-com-lula-e-haddad-e-chantageou-pcdob-por-apoio/
https://entrepop.com.br/famosos/2018/08/traicao-em-familia-de-atriz-da-globo-e-cantores-acaba-em-exame-de-dna/
https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2018/08/mtv-dos-eua-amplia-audiencia-entre-os-jovens-com-realities-e-ativismo.shtml
https://br.noticias.yahoo.com/quase-vice-bolsonaro-pr%C3%ADncipe-diz-233400895.html
https://www.revistaforum.com.br/cerimonia-relembra-consequencias-das-bombas-de-hiroshima-e-nagasaki/
https://www.folhape.com.br/redir.aspx?mId=290589&iId=2306&url=/politica/politica/politica/2018/08/07/NWS,77230,7,547,POLITICA,2193-VICE-BOLSONARO-DIZ-QUE-REFERIA-HERANCA-CULTURAL-APOS-POLEMICA.aspx
https://www.jota.info/jotinhas/audiencia-aborto-stf-legislativo-ativismo-judicial-06082018
https://hypescience.com/estudo-aponta-que-a-maioria-das-gestacoes-acaba-em-aborto/
https://pleno.news/entretenimento/musica/nivea-soares-faz-relato-sobre-gravidez-e-aborto-espontaneo.html
https://br.noticias.yahoo.com/mae-escreve-carta-emocionante-para-bebe-que-perdeu-em-aborto-espontaneo-150334791.html
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/07/juiza-nega-pedido-para-lula-participar-de-debate-na-tv/
https://oglobo.globo.com/economia/a-primeira-impressao-a-que-fica-na-urna-1-22950684
http://www.dm.com.br/politica/2018/08/cairo-salim-do-pros-assume-mandato-de-vereador-em-goiania.html
http://www3.folhape.com.br/politica/politica/politica/2018/08/06/NWS,77115,7,547,POLITICA,2193-BOULOS-PRIMEIRO-REGISTRAR-CANDIDATURA-PRESIDENCIA-TSE.aspx
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/08/06/nota/6893261/iglesias-evangelicas-se-unen-contra-aborto
https://brasil.elpais.com/tag/fecha/20180805/
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/08/05/saiba-quem-sao-os-candidatos-a-presidente-em-2018/
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/08/cabo-daciolo-e-escolhido-pelo-partido-patriota-para-presidencia
https://www.z1portal.com.br/9-fatos-inusitados-sobre-sexo-em-diferentes-partes-do-mundo/
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2018/08/joao-baptista-herkenhoff-extincao-da-comissao-justica-e-paz-e-absurda-1014142921.html
https://tribunaonline.com.br/filha-de-eliana-e-batizada-pelo-padre-fabio-de-melo-em-aparecida
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/04/cabo-daciolo-e-oficializado-candidato-a-presidencia-pelo-patriota.htm
https://entretv.com.br/noticiadatv/2018/08/autor-e-diretor-de-deus-salve-o-rei-ja-tem-novo-projeto/
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/prazo-para-escolha-dos-candidatos-%C3%A0s-elei%C3%A7%C3%B5es-2018-termina-hoje-1.645445
https://www.eldiaonline.com/el-no-al-aborto-tino-de-panuelos-celestes-la-costanera-y-plaza-colon/
https://istoe.com.br/eduardo-e-monica-trata-do-amor-e-das-diferencas-entre-seus-personagens/
http://www.jornalfloripa.com.br/mundo/noticia.php?id=58923020
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/caminhada-marca-memoria-de-recepcionista-assassinada-pelo-ex-marido/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/08/censura-galopante-empurra-brasil-de-volta-ao-passado
http://www.jornalfloripa.com.br/mundo/noticia.php?id=58922972
http://www.asdbnoticias.com.br/index.php/cidadania/125-saude/740-casos-de-sarampo-e-poliomielite-aumentaram-em-todo-o-mundo-diz-relatorio-da-oms
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/04/patriota-oficializa-candidatura-de-cabo-daciolo-a-presidencia.ghtml
https://www.conjur.com.br/2018-ago-04/inicio-julgamento-cabimento-agravo-foi-destaque
https://www.eldiaonline.com/multitudinaria-concentracion-en-el-obelisco-a-favor-de-las-dos-vidas/
https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/mauricio-moura-as-eleicoes-2018-serao-as-do-whatsapp/
https://cgn.inf.br/noticia/306206/partidos-ja-escolheram-13-candidatos-a-presidente-veja-quem-sao
https://veja.abril.com.br/blog/noblat/marina-de-camaleoa-a-jaguatirica-na-sabatina-da-globo-news/
https://www.24horasnews.com.br/noticia/de-evangelicos-a-opus-dei-como-a-religiao-influencia-geraldo-alckmin.html
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/controle-de-armas-impulsiona-jovens-a-votarem-nos-eua.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/geral-45064889
http://www.asdbnoticias.com.br/index.php/infancia-e-juventude/112-abandono-infantil/733-abandono-paterno-um-trauma-que-marca-a-vida-inteira-da-crianca
https://anexo6.com/eleicao-2018-e-o-destaque-maior-das-manchetes-dos-jornais/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/vice-de-marina-silva-eduardo-jorge-e-pro-aborto-e-ja-criticou-criacao-da-rede.shtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/04/jair-bolsonaro-diz-que-se-eleito-pode-privatizar-petrobras-se-nao-tiver-solucao.ghtml
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/08/03/Quem-%C3%A9-Eduardo-Jorge-o-pol%C3%ADtico-do-PV-que-%C3%A9-vice-de-Marina
https://oglobo.globo.com/brasil/nova-alianca-entre-marina-pv-tera-que-lidar-com-conflitos-da-campanha-de-2010-22945187
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/04/bolsonaro-admite-privatizar-petrobras-e-desiste-de-stf-com-21-ministros.htm
https://www.ibahia.com/detalhe/noticia/adolescente-de-15-anos-e-condenada-por-aborto-apos-ser-estuprada-pelo-irmao/
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,ana-amelia-abriu-mao-da-reeleicao-e-sera-minha-vice-diz-alckmin,70002428180
https://veja.abril.com.br/saude/celular-nao-causa-cancer-no-cerebro-define-estudo/
https://www.cenariomt.com.br/2018/08/02/unidade-de-tratamento-de-gas-da-petrobras-volta-a-operar-em-macae/
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/eleicoes_2018/2018/08/marina-silva-defende-alianca-com-pv--temos-identidade-programatica-1014142540.html
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/imagens-do-dia-02082018/
https://www.pebao.com.br/fugitivo-acusado-de-estuprar-e-obrigar-filha-a-abortar-e-preso-em-parauapebas/
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/08/lula-nao-admite-que-o-pais-reencontre-seu-caminho-sem-ele-e-o-pt-diz-leitor.shtml
https://www.eldiaonline.com/la-uner-trae-a-albino-y-su-visita-ya-es-repudiada/
https://br.blastingnews.com/ciencia-saude/2018/08/autoridades-querem-que-americanos-deixem-de-lavar-e-reutilizar-camisinhas-002676093.html
http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-142167/
https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/08/estudo-associa-zika-virus-a-sindrome-de-guillain-barre-e-ao-aborto.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-08/supremo-reinicia-sessoes-e-tera-julgamentos-sobre-questoes-sociais
http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-142137/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/partido-de-bolsonaro-volta-a-cogitar-general-mourao-como-vice/
https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/NOT,0,0,1354518,campanha+nacional+de+vacinacao+comeca+neste+sabado+04+em+araraquara.aspx
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/08/quanto-custa-comer-organicos-em-porto-alegre/
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,senado-tende-a-rejeitar-aborto-na-argentina,70002424380
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/para-marina-questao-do-aborto-envolve-moral-saude-publica-e-religiao
https://catracalivre.com.br/cidadania/marina-dispara-pt-pmdb-dem-e-psdb-se-perderam-pelo-poder/
https://www.eldiaonline.com/el-rechazo-al-aborto-sumo-tres-votos-en-el-senado-los-numeros-preliminares-antes-del-debate/
https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2018/08/so-faltou-dizer-que-sou-velho-de-pijamas-afirma-alberto-goldman.shtml
https://www.revistaforum.com.br/helio-bicudo-de-defensor-dos-direitos-humanos-na-ditadura-a-defensor-do-golpe-contra-dilma/
https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/inglesa-da-luz-gemeos-gerados-em-uteros-separados-22935792.html
http://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/militantes-rede-se-dizem-nem-esquerda-nem-direita-nem-centro-68606
https://jornal.usp.br/atualidades/parto-anonimo-ja-esta-previsto-no-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/07/marcelo-bonfa-e-dado-villa-lobos-fazem-turne-celebrando-discos-da-legiao.shtml
http://conexaopolitica.com.br/ultimas/marina-ataca-bolsonaro-nao-merece-o-pit-stop-do-voto-de-ninguem/
https://pleno.news/brasil/politica-nacional/padilha-desconto-no-diesel-sera-mantido-ate-o-fim-do-ano.html
https://www.brasildefato.com.br/2018/07/31/quanto-custa-comer-organicos-em-porto-alegre/
https://entrepop.com.br/famosos/2018/07/maria-cecilia-e-rodolfo-brincam-com-filho-em-casa-na-arvore/
https://delas.ig.com.br/filhos/2018-07-31/irmao-mais-velho-emocionante.html
https://www.cartamaior.com.br/includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=41169
https://anexo6.com/saude-e-eleicao/
http://www.faxaju.com.br/index.php/2018/07/31/laercio-oliveira-diz-que-e-totalmente-favoravel-a-vida/
https://caras.uol.com.br/realeza/neta-da-rainha-elizabeth-ii-revela-que-sofreu-aborto-espontaneo.phtml
https://revistamarieclaire.globo.com/Celebridades/noticia/2018/07/thaeme-volta-falar-sobre-o-aborto-espontaneo-ela-ia-se-chamar-yasmin.html
https://www.1news.com.br/noticia/520021/tv-e-famosos/vice-campea-do-masterchef-tem-aborto-espontaneo-e-perde-o-bebe-848-30072018
https://www.eldiaonline.com/manifestantes-protestaron-contra-el-aborto-legal-frente-a-la-quinta-de-olivos/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/atriz-de-sex-and-the-city-quer-fugir-de-personagem-em-campanha-a-governo-de-ny.shtml
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/bem-estar/saude-bem-estar/mycoplasma-genitalium-ist-resistente-pode-se-espalhar-pelo-brasil
https://pleno.news/opiniao/andre-mello/as-eleicoes-vem-ai-olho-vivo-no-vice.html
https://noticias.gospelmais.com.br/crista-testemunha-sobre-torturas-na-coreia-do-norte-100713.html
https://www.revistaforum.com.br/como-a-midia-apoia-bolsonaro-e-faz-o-povo-acreditar-que-nao/
https://jornalggn.com.br/noticia/sem-lula-livre-nao-ha-democracia-diz-perez-esquivel
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/nunca-e-demais-lembrar-sexo-sem-consentimento-e-estupro
https://www.noticel.com/pop-/conoce-a-la-celia-cruz-de-los-millenials/775192455
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-brasil-vai-continuar-a-tratar-o-aborto-como-um-crime
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2018/07/descriminalizacao-do-aborto-stf-fara-audiencias-publicas-sobre-o-tema-nesta-semana.html
https://www.folhape.com.br/politica/politica/blog-da-folha/2018/07/30/BLG,7042,7,509,POLITICA,2419-STF-REALIZA-AUDIENCIA-PUBLICA-SOBRE-DESCRIMINALIZACAO-ABORTO.aspx
https://www.cenariomt.com.br/2018/07/30/sobre-a-imparcialidade-do-supremo-a-questao-do-aborto/
http://opiniaoenoticia.com.br/vida/saude/stf-descriminalizacao-aborto/
https://www.viagora.com.br/noticias/stf-discute-descriminalizacao-do-aborto-nos-dias-3-e-6-de-agosto-69638.html


(20 set) FEBRASGO defende a não criminalização da interrupção da gravidez (Revista News)

(20 set) Idioma e facilidade de acesso atraem brasileiras para abortar em Portugal (Folha de S.Paulo - Cotidiano - Lisboa – 

Giuliana Miranda)

(19 set) Mulheres em Movimento - Argentina (Folha de Pernambuco - Mundo)

(19 set) Aborto, uma questão de saúde pública (Portal Nacional de Seguros - Saúde)

(18 set) Influenciadas por Marielle, Leci e Benedita, candidatas negras destacam 

luta pelos direitos humanos

(Revista Fórum)

(17 set) Ameaçadas de morte por quem se diz pró-vida (Agência Pública - Andrea DiP)

(30 set) Mulher diz ter sofrido aborto espontâneo e enterra feto no quintal de 

casa

(24Horas News (Blogue))

(30 set) Mulher aborta e marido enterra o feto no quintal de casa (FolhaMT - Polícia)

(30 set) Após aborto, marido enterra feto no quintal de casa em VG (Fonte local-VG Notícias (Blogue))

(30 set) A importância do voto para o Legislativo (Gazeta do Povo - Editorial)

(29 set) Mulher é acusada de abortar e enterrar feto no quintal de casa (R7 - Gazeta Digital)

(28 set) É Primavera: tempo de Esperança (A Tribuna - Rondonópolis)

(28 set) EUA iniciam revisão ética em contratos de fornecedores de tecidos fetais (Epoch Times Brasil)

(28 set) Candidata do MDB ao Senado diz que liberação do aborto só servirá aos 

ricos

(Folha de S.Paulo - Poder – São Paulo - 

Joana Cunha)

(28 set) Pastora diz que Jesus apoiaria métodos abortivos (Gospel+)

(28 set) Marcha pela Vida acontecerá no dia 30 (Jornal O São Paulo)

(28 set) Bolsonaro está pronto e em condições de se tornar o chefe da nossa 

nação

(Pleno News - Opinião - Marco Feliciano)

(28 set) Artistas evangélicos se mobilizam em apoio a Bolsonaro (Renova Mídia (Blogue))

(27 set) Procurador Mauro diz que é contra o aborto e a PEC do Teto (Midia News)

(27 set) Expo Cristã: Magno Malta diz que Brasil se esqueceu de Deus (Pleno News - Eleições)

(26 set) “Vida sim, aborto não”, ES realiza a 4ª Marcha pela vida (Folha Online - ES)

(26 set) Marcha pela vida em São Paulo (Gazeta do Povo - Opinião)

(26 set) Marta Ramos se posiciona contra a legalização do aborto: “Sou a favor da 

vida"

(JM Notícia - Site Gospel (Blogue))

(26 set) Família: lugar de acolhida e proteção (Jornal O São Paulo - Opinião)

(26 set) Vivência em DEFESA DA VIDA (Jundiaí Agora)

(25 set) Selma Arruda participa de entrevista na TV e diz ser a favor do 

armamento e contra aborto e drogas

(24Horas News (Blogue))

(25 set) Marcha contra o aborto deve reunir milhares de pessoas em São Paulo (JM Notícia - Site Gospel (Blogue))

(25 set) Contra o aborto, a maconha e a favor do porte de armas (Jornal FATO - Política)

(25 set) Aluno da UFMS que apavorou alunos com vandalismo se diz contra aborto 

e narcisismo feminista

(Jornal Midiamax - Política)

(25 set) Após engravidar do pai, adolescente de 12 anos dá à luz e decide criar 

bebê

(Jornal Midiamax - Cotidiano)

(25 set) Mulheres se reúnem por descriminalização do aborto (MaisPB (liberação de imprensa) (Blogue))

(25 set) Fávaro diz ser contra o aborto e defende punição para o homem (Midia News)

(24 set) Silvinho Zabisky diz que fará defesa da vida e educação sem ideologia (ACidade ON - Araraquara - Política)

Contras

https://revistanews.com.br/2018/09/20/febrasgo-defende-a-nao-criminalizacao-da-interrupcao-da-gravidez/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/idioma-e-facilidade-de-acesso-atraem-brasileiras-para-abortar-em-portugal.shtml
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/mulheres-em-movimento/2018/09/19/NWS,81810,70,1055,NOTICIAS,2190-NOTICIAS-ARGENTINA.aspx
https://www.segs.com.br/saude/135696-aborto-uma-questao-de-saude-publica
https://www.revistaforum.com.br/influenciadas-por-marielle-leci-e-benedita-candidatas-negras-destacam-luta-por-direitos-humanos/
https://www.revistaforum.com.br/influenciadas-por-marielle-leci-e-benedita-candidatas-negras-destacam-luta-por-direitos-humanos/
https://apublica.org/2018/09/ameacadas-de-morte-por-quem-se-diz-pro-vida/
http://www.24horasnews.com.br/noticia/mulher-diz-ter-sofrido-aborto-espontaneo-e-enterra-feto-no-quintal-de-casa.html
http://www.24horasnews.com.br/noticia/mulher-diz-ter-sofrido-aborto-espontaneo-e-enterra-feto-no-quintal-de-casa.html
http://www.folhamt.com.br/artigo/312313/Mulher-aborta-e-marido-enterra-o-feto-no-quintal-de-casa
https://www.vgnoticias.com.br/policia/apos-aborto-marido-enterra-feto-no-quintal-de-casa-em-vg/51024
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-importancia-do-voto-para-o-legislativo-835u2wh6xkbnmgnxmmmx4qmzj
https://noticias.r7.com/cidades/gazeta-digital/mulher-e-acusada-de-abortar-e-enterrar-feto-no-quintal-de-casa-30092018
https://www.atribunamt.com.br/2018/09/28/e-primavera-tempo-de-esperanca/
https://www.epochtimes.com.br/eua-iniciam-revisao-etica-contratos-fornecedores-tecidos-fetais/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/candidata-do-mdb-ao-senado-diz-que-liberacao-do-aborto-so-servira-aos-ricos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/candidata-do-mdb-ao-senado-diz-que-liberacao-do-aborto-so-servira-aos-ricos.shtml
https://noticias.gospelmais.com.br/pastora-jesus-apoiaria-metodos-abortivos-102961.html
http://www.osaopaulo.org.br/noticias/marcha-pela-vida-acontecera-no-dia-30
https://pleno.news/opiniao/marco-feliciano/bolsonaro-esta-pronto-e-em-condicoes-de-se-tornar-o-chefe-da-nossa-nacao.html
https://pleno.news/opiniao/marco-feliciano/bolsonaro-esta-pronto-e-em-condicoes-de-se-tornar-o-chefe-da-nossa-nacao.html
https://renovamidia.com.br/artistas-evangelicos-se-mobilizam-em-apoio-a-bolsonaro/
http://www.midianews.com.br/eleicoes-2018/procurador-mauro-diz-que-e-contra-o-aborto-e-a-pec-do-teto/334586
https://pleno.news/brasil/eleicoes-2018/expo-crista-magno-malta-diz-que-brasil-se-esqueceu-de-deus.html
https://www.folhaonline.es/vida-sim-aborto-nao-es-realiza-a-4a-marcha-pela-vida/
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/marcha-pela-vida-em-sao-paulo-5vgkaezz1thyunyl4sj4ien6n
https://www.jmnoticia.com.br/2018/09/26/marta-ramos-se-posiciona-contra-a-legalizacao-do-aborto-sou-a-favor-da-vida/
https://www.jmnoticia.com.br/2018/09/26/marta-ramos-se-posiciona-contra-a-legalizacao-do-aborto-sou-a-favor-da-vida/
http://www.osaopaulo.org.br/colunas/familia-lugar-de-acolhida-e-protecao
http://jundiagora.com.br/defesa-vida/
https://www.24horasnews.com.br/noticia/selma-arruda-participa-de-entrevista-na-tv-e-diz-ser-a-favor-do-armamento-e-contra-aborto-e-maconha.html
https://www.24horasnews.com.br/noticia/selma-arruda-participa-de-entrevista-na-tv-e-diz-ser-a-favor-do-armamento-e-contra-aborto-e-maconha.html
https://www.jmnoticia.com.br/2018/09/25/marcha-contra-o-aborto-deve-reunir-milhares-de-pessoas-em-sao-paulo/
https://www.jornalfato.com.br/politica/contra-o-aborto-a-maconha-e-a-favor-do-porte-de-armas,282245.jhtml
https://www.midiamax.com.br/policia/2018/suposto-academico-vandalo-da-ufms-se-diz-catolico-contra-o-aborto-e-narcisismo-feminista/
https://www.midiamax.com.br/policia/2018/suposto-academico-vandalo-da-ufms-se-diz-catolico-contra-o-aborto-e-narcisismo-feminista/
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2018/apos-engravidar-do-pai-adolescente-de-12-anos-da-a-luz-e-decide-criar-bebe/
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2018/apos-engravidar-do-pai-adolescente-de-12-anos-da-a-luz-e-decide-criar-bebe/
http://www.maispb.com.br/277206/mulheres-se-reunem-na-lagoa-a-favor-da-descriminalizacao-do-aborto.html
http://midianews.com.br/eleicoes-2018/favaro-diz-ser-contra-o-aborto-e-defende-punicao-para-o-homem/334336
https://www.acidadeon.com/araraquara/politica/eleicoes/NOT,0,0,1374977,Silvinho+Zabisky+diz+que+fara+defesa+da+vida+e+educacao+sem+ideologia.aspx


(24 set) Senado: Leila do Vôlei (PSB) é contrária ao aborto "em qualquer caso" (Correio Braziliense - Cidades DF)

(24 set) Haddad reproduz plano de governo apresentado por Lula: pró-aborto e 

pró-drogas

(Gospel+)

(24 set) Ana Amélia defende criminalização do aborto, mas propõe pena 

alternativa

(JM Notícia - Site Gospel (Blogue))

(24 set) Corpo de bebê é encontrado dentro de um balde na zona Norte (Meionorte - Polícia)

(24 set) População da Alemanha nas ruas contra o aborto (Renova Mídia (Blogue))

(24 set) Recém-nascido é encontrado morto dentro de guarda-roupa em 

Guarapuava

(RIC MAIS Paraná)

(23 set) Médicos fazem juramento contra o aborto e publicam vídeo (Gospel Geral (Blogue))

(23 set) Marcha contra aborto percorre Beira Mar em Fortaleza (O POVO Online (Blogue))

(22 set) Cerca de 7 mil pessoas participam da Marcha pela Vida neste sábado, 22 (Diário do Nordeste (Blogue))

(22 set) Grupo de médicos faz juramento contra o aborto e publica vídeo (Gospel+)

(22 set) Marcha pela Vida: 10 anos por uma cultura de respeito ao nascituro! (O POVO Online (Blogue))

(21 set) Gaúchos são contra aborto, legalização da maconha e pena de morte, diz 

ibope

(Jornal do Comércio - Política)

(21 set) Se não se aceita pena de morte, não se pode aceitar aborto', diz 

conselheiro do Papa

(Jornal O Globo - Sociedade  – São Paulo - 

Elisa Martins)

(20 set) Suzelaine afirma ser contra 'mimos' à políticos e legalização do aborto (ACidade ON - Araraquara - Política)

(20 set) Mãe condenada por matar bebê encontrado em escaninho é solta, em 

Aparecida - Goiania

(G1 GO - Goias)

(20 set) Marina Silva afirma que barraria legalização do aborto (Gospel Prime)

(20 set) Marina reitera plano de plebiscito sobre aborto, mas diz que vetaria se 

fosse aprovado no congresso

(Gospel+)

(20 set) Evangélicos e católicos marcham contra o aborto em união histórica (Gospel+)

(20 set) Ex-FEMEN confirma presença na 10ª Marcha pela Vida em Fortaleza (O POVO Online - Ancoradouro)

(20 set) Cantor gospel Nani Azevedo perde paciência e discute com fãs por política (Portal do Trono - Gospel (Blogue))

(19 set) Jaques Wagner: "Temos tarefas bem importantes para fazer no 

congresso"

(A Tarde On Line - Política)

(19 set) Polícia Civil procura foragida da Justiça por homicídio qualificado e aborto 

provocado por terceiro

(Conexão Tocantins (liberação de 

imprensa))

(19 set) “Salvemos as duas vidas”: marcha contra o aborto quer reunir multidões (Gospel+)

(19 set) Para Sérgio Harfouche, aborto é 'pena de morte' para indefesos (Jornal Midiamax - Política)

(19 set) Aborto e a banalidade do mal (Jornal O São Paulo - Ivanaldo Santos)

(19 set) “Temos que escolher um candidato que seja a favor de Israel”, diz pastor 

Joel Engel

(Ministério Engel)

(18 set) Médicos se manifestam contra o aborto pelas redes sociais (Gospel Prime)

(18 set) Jundiaí recebeu ato contra o aborto no domingo (16) (Jornal de Jundiaí)

(18 set) Abortos Provocados e espontâneos: Quais as consequências? (Jornal O Celeiro)

(18 set) Kirk Franklin perdoa pai biológico que o deu para adoção "Transformei 

ódio em perdão"

(Ministério Engel)

(17 set) Governo inglês autoriza vigílias de oração em frente à clínicas de aborto (Gaudium Press Agency)

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/09/24/interna_cidadesdf,707983/leila-do-volei-psb-e-contraria-ao-aborto-em-qualquer-caso.shtml
https://noticias.gospelmais.com.br/haddad-plano-lula-legalizacao-drogas-aborto-102808.html
https://noticias.gospelmais.com.br/haddad-plano-lula-legalizacao-drogas-aborto-102808.html
https://www.jmnoticia.com.br/2018/09/24/ana-amelia-defende-criminalizacao-do-aborto-mas-propoe-pena-alternativa/
https://www.jmnoticia.com.br/2018/09/24/ana-amelia-defende-criminalizacao-do-aborto-mas-propoe-pena-alternativa/
https://www.meionorte.com/noticias/policia/corpo-de-bebe-e-encontrado-dentro-de-um-balde-na-zona-norte-345643
https://renovamidia.com.br/populacao-da-alemanha-nas-ruas-contra-o-aborto/
https://pr.ricmais.com.br/seguranca/noticias/recem-nascido-guarda-roupa-guarapuava
https://pr.ricmais.com.br/seguranca/noticias/recem-nascido-guarda-roupa-guarapuava
https://www.gospelgeral.com.br/2018/09/medicos-fazem-juramento-contra-o-aborto-e-publicam-video-comprometidos-com-a-vida/
https://www.opovo.com.br/jornal/dom/2018/09/marcha-contra-aborto-percorre-beira-mar-em-fortaleza.html
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/cerca-de-7-mil-pessoas-participam-da-marcha-pela-vida-neste-sabado-22-1.2003734
https://noticias.gospelmais.com.br/medicos-fazem-juramento-contra-o-aborto-video-102540.html
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/09/marcha-pela-vida-10-anos-por-uma-cultura-de-respeito-ao-nascituro.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2018/09/648755-gauchos-sao-contra-aborto-legalizacao-da-maconha-e-pena-de-morte-diz-ibope.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2018/09/648755-gauchos-sao-contra-aborto-legalizacao-da-maconha-e-pena-de-morte-diz-ibope.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/se-nao-se-aceita-pena-de-morte-nao-se-pode-aceitar-aborto-diz-conselheiro-do-papa-23088016
https://oglobo.globo.com/sociedade/se-nao-se-aceita-pena-de-morte-nao-se-pode-aceitar-aborto-diz-conselheiro-do-papa-23088016
https://www.acidadeon.com/araraquara/politica/eleicoes/NOT,0,0,1374150,suzelaine+afirma+ser+contra+mimos+a+politicos+e+legalizacao+do+aborto.aspx
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/09/20/mae-condenada-por-matar-bebe-encontrado-em-escaninho-e-solta-em-aparecida-de-goiania.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/09/20/mae-condenada-por-matar-bebe-encontrado-em-escaninho-e-solta-em-aparecida-de-goiania.ghtml
https://noticias.gospelprime.com.br/marina-silva-afirma-que-barraria-legalizacao-do-aborto/
https://noticias.gospelmais.com.br/marina-plebiscito-aborto-contra-mudanca-congresso-102676.html
https://noticias.gospelmais.com.br/marina-plebiscito-aborto-contra-mudanca-congresso-102676.html
https://noticias.gospelmais.com.br/evangelicos-e-catolicos-marcham-contra-o-aborto-102698.html
http://blogs.opovo.com.br/ancoradouro/2018/09/20/ex-femen-confirma-presenca-na-10a-marcha-pela-vida-em-fortaleza/
https://www.portaldotrono.com/gospel-nani-azevedo-perde-paciencia-politica/
http://atarde.uol.com.br/politica/eleicoes/noticias/1995392-jaques-wagner-temos-tarefas-bem-importantes-para-fazer-no-congresso
http://atarde.uol.com.br/politica/eleicoes/noticias/1995392-jaques-wagner-temos-tarefas-bem-importantes-para-fazer-no-congresso
https://conexaoto.com.br/2018/09/19/policia-civil-procura-foragida-da-justica-por-homicidio-qualificado-e-aborto-provocado-por-terceiro
https://conexaoto.com.br/2018/09/19/policia-civil-procura-foragida-da-justica-por-homicidio-qualificado-e-aborto-provocado-por-terceiro
https://noticias.gospelmais.com.br/contra-aborto-marcha-pela-vida-multidoes-102636.html
https://www.midiamax.com.br/politica/2018/para-sergio-harfouche-aborto-e-pena-de-morte-para-indefesos/
http://www.osaopaulo.org.br/colunas/aborto-e-a-banalidade-do-mal
https://ministerioengel.com/mundo-cristao/temos-que-escolher-um-candidato-que-seja-a-favor-de-israel-diz-pastor-joel-engel/
https://ministerioengel.com/mundo-cristao/temos-que-escolher-um-candidato-que-seja-a-favor-de-israel-diz-pastor-joel-engel/
https://noticias.gospelprime.com.br/medicos-se-manifestam-contra-o-aborto-pelas-redes-sociais/
http://www.jj.com.br/jundiai/jundiai-recebeu-ato-contra-o-aborto-no-domingo-16/
http://www.jornalceleiro.com.br/2018/09/abortos-provocados-e-espontaneos-quais-as-consequencias/
https://ministerioengel.com/mundo-cristao/kirk-franklin-perdoa-pai-biologico-que-o-deu-para-adocao-transformei-odio-em-perdao/
https://ministerioengel.com/mundo-cristao/kirk-franklin-perdoa-pai-biologico-que-o-deu-para-adocao-transformei-odio-em-perdao/
https://www.gaudiumpress.org/content/98059-Governo-ingles-autoriza-vigilias-de-oracao-em-frente-a-clinicas-de-aborto


(17 set) Daniella se diz contrária à liberação do aborto (MaisPB (liberação de imprensa) (Blogue))

(17 set) 81% das mulheres do RS são contra o aborto (Renova Mídia (Blogue))

(30 set) Para campanha, empresa pede artista que não faça postagens políticas ou 

sobre aborto

(Jornal O Globo - Coluna Ancelmo Gois)

(30 set) O que os candidatos do RS ao Senado pensam sobre aborto, maconha, 

porte de armas e reformas

(Sul21 - Política)

(29 set) Candidata do MDB diz que liberação do aborto só servirá aos ricos (Regiao Noroeste)

(27 set) Atrizes da Globo e famosas fazem campanha a favor do aborto e causam 

polêmica

(1News Brasil - TV Famosos)

(25 set) Em entrevista, Cristovam fala sobre aborto e reforma da Previdência (Correio Braziliense - Cidades)

(25 set) #YoTambién: Movimento contra assédio sexual mobiliza argentinas (Jornal O Globo - Sociedade – Buenos Aires 

- Janaína Figueiredo)
(25 set) SUS gastou R$ 500 milhões em complicações de aborto em 10 anos (R7 - São Paulo)

(24 set) Adriana Rocha fala sobre aborto em sabatina do Resenha Política (NE10 - Jamildo)

(23 set) “Marcha pela Vida” leva protesto contra o aborto para as ruas de Berlim (Internacional Estadão - Fatima Lacerda)

(23 set) Por apoio a Marina, candidato a vice adia debate sobre drogas e aborto (UOL Notícias - Política - Eleições 2018)

(22 set) O polêmico teste genético que gera temores de abortos de meninas no 

Reino Unido

(G1 - Ciência e Saúde - RFI)

(22 set) Aborto: mais três pessoas são condenadas pela morte de Jandyra Cruz (Jornal O Globo - Coluna Ancelmo Gois)

(22 set) PL de Bolsonaro visa impedir atendimento às vítimas de estupro pelo SUS (Nossa Política)

(21 set) Meirelles se posiciona favorável ao aborto no debate em Aparecida (AgoraVale)

(21 set) Creches e igualdade salarial são propostas mais comuns ao eleitorado 

feminino

(Folha de S.Paulo - São Paulo - Úrsula 

Passos)
(20 set) Marina diz que vetaria legalização do aborto caso o tema fosse aprovado 

no congresso

(Cidade Verde)

(19 set) Marina diz que seu governo vetaria legalização do aborto, caso fosse 

aprovado pelo congresso

(Diário do Centro do Mundo)

(19 set) Marina diz que vetaria legalização do aborto caso o tema fosse aprovado 

pelo congresso

(G1 - Política - Eleições 2018)

(19 set) Suspeita de provocar abortos e matar mulher é procurada pela polícia (G1 TO - Tocantins)

(19 set) Marina Silva: 'Se o Congresso decidisse [legalizar o aborto], eu vetaria' (HuffPost Brasil)

(19 set) Marina diz que vetaria descriminalização do aborto se Congresso 

aprovasse sem plebiscito

(Jornal O Globo - Brasil – Dimitrius Dantas)

(19 set) Marina vetaria descriminalização do aborto, se aprovada pelo congresso (Revista VEJA - Política)

(19 set) Marina: “Se o Congresso decidir legalizar o aborto, eu vetaria” (O Antagonista (Blogue))

(18 set) Na vida real e na ficção, Maria Casadevall dá voz ao feminismo e abre 

perfil para causa

(Jornal Extra - Famosos)

(17 set) Presidente da Câmara Federal pede ao novo presidente do STF que 

decisão sobre aborto fique para legislativo

(Clique Diário - Política)

(17 set) Toffoli afirma que não vai pautar ação sobre aborto em 2018 (Terra - Vida e Estilo)

(26 set) Cytotec e o Aborto no Brasil (Sou Enfermagem)

(24 set) Justiça condena outros três integrantes de quadrilha de aborto (Destak Jornal - Rio de Janeiro)

(23 set) Valesca relembra quase aborto e recorda momentos com Mr. Catra (RD1 (Blogue))

Neutras

Problemáticas

http://www.maispb.com.br/276377/daniella-diz-ser-contra-descriminalizacao-do-aborto-e-promete-debater-privilegios.html
https://renovamidia.com.br/81-das-mulheres-do-rs-sao-contra-o-aborto/
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/para-campanha-empresa-pede-artista-que-nao-faca-postagens-politicas-ou-sobre-aborto.html
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http://regiaonoroeste.com/portal/materias.php?id=190733
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https://www.1news.com.br/noticia/525417/tv-e-famosos/atrizes-da-globo-e-famosas-fazem-campanha-a-favor-do-aborto-e-causam-polemica-27092018
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/09/25/interna_cidadesdf,708182/em-entrevista-cristovam-fala-sobre-aborto-e-reforma-previdenciaria.shtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/yotambien-movimento-contra-assedio-sexual-mobiliza-argentinas-23099074
https://noticias.r7.com/sao-paulo/sus-gastou-r-500-milhoes-em-complicacoes-de-aborto-em-10-anos-25092018
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/09/24/adriana-rocha-fala-sobre-aborto-em-sabatina-do-resenha-politica/
https://internacional.estadao.com.br/blogs/fatima-lacerda/marcha-para-a-vida-leva-protesto-contra-o-aborto-para-as-ruas-de-berlim/
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/09/23/eleicoes-eduardo-jorge-pv-vice-marina-rede-drogas-maconha-aborto-perfil.htm
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/09/22/o-polemico-teste-genetico-que-gera-temores-de-abortos-de-meninas-no-reino-unido.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/09/22/o-polemico-teste-genetico-que-gera-temores-de-abortos-de-meninas-no-reino-unido.ghtml
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/aborto-mais-tres-pessoas-sao-condenadas-pela-morte-de-jandyra-cruz.html
https://nossapolitica.net/2018/09/pl-de-bolsonaro-estupro-sus/
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(23 set) Valesca Popozuda surpreende em entrevista ao relembrar assédio e quase 

aborto

(TV Foco (Blogue))

(18 set) Valesca Popozuda diz que pensou em abortar o filho: “Saí de casa perdida. 

Hoje ele é meu parceiro"

(Cenapop (Blogue))

(18 set) Valesca conta que já pensou em fazer um aborto (Ofuxico - Famosos)

(17 set) Valesca revela que pensou em aborto: “Minha casa caiu” (FVO Site - O POVO Online (Blogue))

(17 set) Um aborto a cada quatro grávidas: a cidade em que o glifosato mata 

quem não nasceu

(The Intercept Brasil - Nayara Felizardo)

(30 set) Ao menos 13 Estados têm atos favoráveis à candidatura de Bolsonaro (ABCdoABC)

(30 set) Quem achava Bolsonaro um monstro está vendo que ele não é, diz líder 

evangêlico

(ACidade ON - Eleiçõesw)

(30 set) Trinta anos após promulgação, Constituição tem mais de 100 artigos (CBN Rádio - áudio)

(30 set) Movimento #Ele Sim neste domingo em Amargosa (Criativa On Line)

(30 set) PUGGINA - Maniipulação da Informação (defesanet (liberação de imprensa))

(30 set) Vira-latas wanna be (Folha de S.Paulo - Coluna Luiz Felipe 

Ponde)
(30 set) O voto judaico (Folha de S.Paulo - Opinião)

(30 set) Como monopólio de conversa política por minoria amplifica mensagens 

falsas no Whatsapp

(G1 - Economia - Tecnologia)

(30 set) “Não” definitivamente é “não”! (Gazeta do Povo - Opinião)

(30 set) A responsabilidade do conservador após as eleições (Gazeta do Povo - Colunista Bruno 

Garschagen)
(30 set) Pesquisador alerta sobre a “cultura pornográfica” existente no Brasil (Gospel Prime)

(30 set) Plano de governo de Haddad promete rede de médicos especialistas no 

SUS

(HuffPost Brasil - Eleições)

(30 set) Alckmin aposta na unificação de dados para melhorar atendimento na 

saúde

(HuffPost Brasil - Eleições)

(30 set) Boulos quer ampliar financiamento da saúde de 1,7% para 3% do PIB (HuffPost Brasil - Eleições)

(30 set) Qual o futuro da Constituição de 1988? (JC Online - Política)

(30 set) Forças polarizantes nas eleições presidenciais (JMais (Blogue))

(30 set) Nando Reis se apresenta na Concha Acústica neste domingo (30) (Jornal Correio)

(30 set) Evangélicos enumeram motivos por opção que pode definir a eleição esta 

semana

(Jornal da Cidade Online (Blogue))

(30 set) "Manifestação", a canção de 32 artistas por direitos (Jornal GGN - Cutura)

(30 set) “O PT fez aliança com todos os países que odeiam Israel”, diz Magno 

Malta

(Ministério Engel)

(30 set) Os votos de Bolsonaro vão além do antipetismo (Os Divergentes - Itamar Garcez)

(30 set) Imperfeições - Léo Rosa de Andrade (Portal Notisul)

(30 set) Congresso Regional da Pastoral Familiar reúne mais de 400 agentes em 

Nova Veneza

(Portal Veneza)

(30 set) Debate da Record: Candidatos exaltam mulheres e criticam violência (Revista VEJA - Política)

(30 set) Os democratas precisam aceitar que há um novo ator no jogo (GauchaZH - Opinião)

(30 set) Duas verdades. Uma é falsa (Jornal O Globo - Coluna Dorrit Harazim)

(29 set) Treinar durante a gravidez é saudável para a mãe e o bebê (A Voz da Cidade)

(29 set) Sífilis tem maior incidência nas idades de 20 a 49 anos (Capital News - saúde)

(29 set) Ana Amélia e Kátia Abreu defendem combate à violência contra a mulher (CenárioMT)

(29 set) Ninjas (Conexão Política)
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(29 set) O paradigma Mourão: o sequestro de 30 anos de experiência 

constitucional

(Consultor Jurídico)

(29 set) Coronel Mendes (Patriota), candidato a deputado federal (Correio Lageano)

(29 set) José Padilha diz que Haddad é “extrema esquerda” e que tanto ele quanto 

Bolsonaro afundarão o país

(Diário do Centro do Mundo - Política)

(29 set) Mulheres fazem ato na Praça Brasil contra Bolsonaro (Diario do Vale - Política)

(29 set) Barbara Gancia: 'Verde-oliva não será moda na próxima temporada' (Folha de S.Paulo - Opinião – Barbara 

Gancia)
(29 set) Bienal é retrato de uma produção artística que ficou no passado (Folha de S.Paulo - Coluna Jorge Coli)

(29 set) Nova Constituinte deveria tratar apenas de modelo político, diz autor (Folha de S.Paulo - Ilustríssima – Fabio 

Feldmann )
(29 set) Quem achava Bolsonaro um monstro está vendo que ele não é, diz 

evangélico

(Folha de S.Paulo - Poder – Rogerio 

Gentile)
(29 set) Marina segue perdendo apoio entre evangélicos, apontam pesquisas (Gospel Prime)

(29 set) Apoiadores de Jair Bolsonaro realizam carreata em Teresina (GP1)

(29 set) Ato favorável a Bolsonaro bloqueia parte da Avenida Atlântica, em 

Copacabana

(Jornal do Brasil - Política)

(29 set) Protestos contra e a favor de Bolsonaro tomam diversas cidades no Brasil 

e no mundo

(Jornal O Dia (Blogue))

(29 set) Em aparecida, presidenciáveis debatem propostas para melhorar o Brasil (Jornal O São Paulo)

(29 set) Manuela e Sônia Guajajara defendem revogar PEC do Teto de Gastos (O HOJE - Política)

(29 set) Mulheres do Brasil: os dois 'x' dessa questão (Política Estadão - Blog Fausto Macedo)

(29 set) Capitais brasileiras e Distrito Federal recebem atos contra Jair Bolsonaro (Política Estadão - Eleições)

(29 set) 'Nossa campanha tem em mente a proteção dos direitos' (Portal GCN)

(29 set) Ao menos 13 Estados têm atos favoráveis à candidatura de Bolsonaro (Terra - Eleições)

(29 set) No Brasil polarizado, a convergência das candidatas à vice presidência nas 

pautas para mulheres

(Z1 Portal de Notícias (Blogue))

(29 set) Tanto Haddad quanto Bolsonaro vão levar país para o brejo, diz José 

Padilha

(Folha de S.Paulo - Ilustríssima – José 

Padilha )
(28 set) Desafio é fazer valer os direitos sociais, diz presidente da OAB-MT (24Horas News (Blogue))

(28 set) "Sempre irei defender as minorias", diz o candidato ao Senado Celsinho 

Cotrim

(A Tarde On Line - Política)

(28 set) 10 temas para a redação do Enem 2018 (Brasil Escola)

(28 set) Quatro mulheres, quatro visões: como pensam as candidatas a vice (CartaCapital - Política)

(28 set) Band prepara série sobre Uruguai, com apresentação de Filipe Peixoto (Coletiva (Blogue))

(28 set) 'Com essa polarização, eu sou Bolsonaro' reafirma Rosso (Destak Jornal - Brasília)

(28 set) Em debate, candidatas a vice reafirmam que não serão enfeite de 

presidente

(Revista EXAME - Brasil )

(28 set) Manuela e Guajajara defendem revogação da PEC do Teto de Gastos (Jornal do Brasil - Eleições)

(28 set) Ex-mulher acusou Bolsonaro de furtar cofre e ocultar patrimônio (Diário da Região - Política)

(28 set) Carne Doce se apresenta em pocket show de abertura da 18ª Goiânia 

Mostra Curtas

(DM - Entretenimento)

(28 set) Álvaro Dias critica polarização e defende refundação da República (DM - Política)

(28 set) Lei estende a militar licença-paternidade de 20 dias (Dourados Agora - Notícias de Dourados e 

Região)
(28 set) Movimento busca combater desigualdade por meio do voto (Folha de S.Paulo - Poder – São Paulo - 

Rodrigo Borges Delfim)
(28 set) Bolsonaro não traria 'nenhum retrocesso' a relações internacionais, diz 

Aloysio Nunes

(Folha de S.Paulo - Poder – BBC News 

Brasil - Ricardo Senra)
(28 set) Não há necessidade de reforma da Previdência', diz Vera Lúcia durante 

campanha em Porto Alegre

(G1 RS - Rio Grande do Sul - Eleições)
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(28 set) Na CBN, Omar Aziz diz que mentira envolveu nome dele na 'Maus 

Caminhos' e pomete resolver segurança no AM

(G1 AM - Amazonas - Eleições)

(28 set) Vacina contra o HPV tem baixa procura em Curitiba (Gazeta do Povo - Curitiba)

(28 set) TRE obriga Facebook a retirar postagens enganosas sobre Contarato (Gazeta Online - Política)

(28 set) Ex-mulher acusou Bolsonaro de furto de cofre e agressividade, diz revista (Gazeta Online - Política)

(28 set) Cristã com câncer e que respirava por aparelhos testemunha cura (Gospel Prime)

(28 set) Lideranças evangélicas expõem razões para se manifestarem em apoio a 

Bolsonaro

(Gospel+)

(28 set) Operação Musa da Serra desarticula grupo envolvido em roubos e furtos (Infonet - Cidades)

(28 set) Economist: MeToo é mais poderoso movimento por igualdade desde voto 

feminino

(Internacional Estadão - Geral)

(28 set) Temos um vencedor (Revista Istoe)

(28 set) Ana Amélia e Kátia Abreu defendem combate à violência contra a mulher (Jornal do Brasil - Eleições)

(28 set) Marina Silva defende fim de aposentadoria compulsória de juízes (JOTA - Eleições)

(28 set) Levantamento aponta maior incidência de casos de Sífilis na população (MS Notícias - Saúde)

(28 set) Enquanto mídia se ocupa de intriga conjugal de Bolsonaro, pai morre na 

frente de filho de 10 anos

(Notícias Agrícolas (Blogue))

(28 set) Conversa sobre direitos, saúde sexual e reprodutiva reúne 100 

adolescentes em SP

(ONU (liberação de imprensa))

(28 set) Índice de gravidez entre adolescentes no Cabo preocupa autoridades (OP9 - Pernambuco)

(28 set) O paradigma Mourão: o sequestro de 30 anos de experiência 

constitucional

(Política Estadão - Blog Fausto Macedo)

(28 set) Confira as principais propostas dos candidatos ao Governo de Sergipe 

para a saúde pública

(Portal Itnet)

(28 set) Entrevista! Taís Araújo fala sobre estilo, identidade e representatividade (Revista Donna - Thamires Tancredi)

(28 set) Em debate, Sônia Guajajara diz que Estado precisa oferecer atendimento 

para quem quer abortar

(Revista Fórum)

(28 set) A resposta conservadora (Valor Economico - Cultura)

(28 set) Ainda há dificuldades para as mulheres terem parto normal no Brasil (Sou Enfermagem - Vanessa Barbara)

(27 set) "Eu tenho horror ao preconceito e à discriminação", diz o candidato ao 

senado, Jutahy Jr

(A Tarde On Line - Política)

(27 set) O que os presidenciáveis pretendem fazer pelos direitos da mulher? (Brasil de Fato)

(27 set) Estudantes denunciam suposto ataque de aluno na UFMS (Capital News)

(27 set) Tony Bellotto, dos Titãs, lança novo livro, “Lô” (Revista Claudia - Famosos )

(27 set) Kavanaugh diz que não renunciará após depoimento de sua acusadora nos 

Eua

(GauchaZH - Mundo)

(27 set) Alô, bolsonarista: ser comunista não é infração, colocar faixas sim. (Diário do Centro do Mundo - Mauro 

Donato)
(27 set) Carta aberta aos pastores e igrejas que apoiam Bolsonaro (DM - Opinião)

(27 set) 'Me Too' chega ao centro do poder nos EUA (EL PAÍS Brasil - Internacional)

(27 set) A continuidade do golpe nas eleições do Brasil: A direita irá aceitar o 

resultado caso perca?

(Esquerda)

(27 set) Acusadora de Kavanaugh disse estar 'apavorada', mas considerou seu 

depoimento

(Estado de Minas - Mundo)

(27 set) Com Bolsonaro, Olímpio quer redução de maioridade penal e fim de 

estatuto do desarmamento

(Folha de S.Paulo - Poder – São Paulo - 

Guilherme Seto)
(27 set) Com Bethânia e sem Caetano, Gal Costa lança novo álbum (Folha de S.Paulo - Ilustrada – Eduardo 

Moura)
(27 set) Na CBN, Lucia Antony diz que plano de governo foi feito em 48 horas e 

promete construir 100 mil casas em 4 anos

(G1 AM - Amazonas - Eleições)
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(27 set) Eu apoiava Amoêdo, agora apoio Bolsonaro (Gazeta do Povo - Rodrigo Constantino)

(27 set) Em vídeo, Contarato rebate montagem enganosa que circula na internet (Gazeta Online - Eleições)

(27 set) Como os cristãos enxergam as eleições de 2018 (Gospel Prime)

(27 set) Presidente da bancada evangélica diz que é hora dos cristãos se 

posicionarem a favor de Bolsonaro

(Gospel Prime)

(27 set) Eyshila revela apoio a Jair Bolsonaro: “Deus abençoe nossa nação” (Gospel+)

(27 set) #EleNão: as mulheres fazem resistência à liderança de Bolsonaro (Jornal do Brasil - Eleições 2018)

(27 set) Pais e adolescentes devem ficar atentos a campanha de vacinação contra 

o HPV

(Jornal do Oeste)

(27 set) Senador luta por Fundap e ferrovia (Jornal FATO - Política)

(27 set) O que o marxista Daciolo relembra à esquerda (Revista Época - Marvio dos Anjos)

(27 set) Alckmin é vaiado em abertura de evento evangélico em São Paulo (Jornal O Globo - Brasil – Silvia Amorim)

(27 set) Indulto a corruptos e criminalização da homofobia estão na pauta do STF 

até dezembro

(Jornal O Globo - Brasil – Brasília – André 

de Souza)
(27 set) Congresso internacional aborda direitos humanos à luz da Doutrina Social 

da Igreja

(Jornal O São Paulo)

(27 set) Feministas do mundo todo se reúnem no Rio de Janeiro para falar de 

alianças e homenagear Marielle

(Revista Marie Claire - Mulheres do 

Mundo)
(27 set) 10 mitos e verdades sobre a infertilidade feminina (MdeMulher - Saúde)

(27 set) Livro do jornalista que combate o excesso de politicamente correto será 

lançado no Brasil

(Mundo Hype (Blogue))

(27 set) Critérios para escolha dos candidatos (O Munícipio)

(27 set) Nando Reis trará novo single ao festival Summer Nights no Recife (OP9 - PE - Entretenimento)

(27 set) Votos dos evangélicos poderão ser decisivos, analisa jornal francês (Paulopes - Paulo Lopes)

(27 set) Ex-mulher acusou Bolsonaro de furtar cofre de banco e ocultar 

patrimônio, diz revista

(Política Estadão - Eleições)

(27 set) “O futuro é feminino”, diz uma das organizadoras do ato contra Bolsonaro 

em Londres

(Revista Fórum)

(27 set) Entidade assombra casal no filme “O chamado do mal”. (ultrajando (Blogue))

(26 set) Prefeito e diretório municipal do PT em Coração de Maria garantem apoio 

a coronel

(Bahia Noticias - Samuel Celestino)

(26 set) Lei da importunação sexual usa mulheres como pretexto para ampliar 

repressão

(Causa Operária)

(26 set) Azoubel propõe projetos para a saúde (Comércio do Jahu - Notícias de Jaú e 

região)
(26 set) Brigadeiro Átila Maia (PRTB) se coloca contra o armamento da população (Correio Braziliense - Cidades)

(26 set) 10 bandas de rock de Goiânia que você precisa ouvir (Dia Online)

(26 set) Pastor é investigado por usar igreja como palanque eleitoral para 

Bolsonaro

(Diário do Centro do Mundo)

(26 set) “Sangue nas mãos”: a carta de um pastor às igrejas que apoiam Bolsonaro (Diário do Centro do Mundo)

(26 set) Senado deve atuar para que extremos não prevaleçam, diz candidato 

Mario Covas Neto

(Folha de S.Paulo - Poder – São Paulo - 

Gabriela Sá Pessoa)
(26 set) Candidato ao Senado em MT, Procurador Mauro diz que é contra o aborto 

e PEC do Teto

(G1 MT - Mato Grosso - Eleições)

(26 set) Na CBN, David Almeida nega desinteresse da Aleam por CPI na saúde (G1 AM - Amazonas - Eleições)

(26 set) Nova testemunha diz que foi estuprada em festa de juiz indicado por 

Trump

(Revista Istoe)

(26 set) O “Fake News” da Folha: É a grande mídia tomando um baile das mídias 

sociais

(Jornal da Cidade Online (Blogue) - com 

vídeo)
(26 set) Repórter protesta por ter sido beijada por presidente eleito do México (Jornal O Globo - Mundo – Cidade do 

México - com El País)
(26 set) Agora é lei: militares passam a ter 20 dias de licença-paternidade (Jornal O Globo - Economia – Rio)

https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/eu-apoiava-amoedo-agora-apoio-bolsonaro/
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/eleicoes_2018/2018/09/em-video-contarato-rebate-montagem-enganosa-que-circula-na-internet-1014149966.html
https://noticias.gospelprime.com.br/como-os-cristaos-enxergam-as-eleicoes-de-2018/
https://noticias.gospelprime.com.br/presidente-da-bancada-evangelica-diz-que-e-hora-de-cristaos-se-posicionarem-a-favor-de-bolsonaro/
https://noticias.gospelprime.com.br/presidente-da-bancada-evangelica-diz-que-e-hora-de-cristaos-se-posicionarem-a-favor-de-bolsonaro/
https://musica.gospelmais.com.br/eyshila-apoio-jair-bolsonaro-35627.html
http://www.jb.com.br/pais/eleicoes_2018/2018/09/941797-elenao-as-mulheres-fazem-resistencia-a-lideranca-de-bolsonaro.html
https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/pais-e-adolescentes-devem-ficar-atentos-a-campanha-de-vacinacao-contra-o-hpv
https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/pais-e-adolescentes-devem-ficar-atentos-a-campanha-de-vacinacao-contra-o-hpv
https://www.jornalfato.com.br/politica/senador-luta-por-fundap-e-ferrovia-,282460.jhtml
https://epoca.globo.com/marvio-dos-anjos/o-que-marxista-daciolo-relembra-esquerda-23106188
https://oglobo.globo.com/brasil/alckmin-vaiado-em-abertura-de-evento-evangelico-em-sao-paulo-23106641
https://oglobo.globo.com/brasil/indulto-corruptos-criminalizacao-da-homofobia-estao-na-pauta-do-stf-ate-dezembro-1-23103768
https://oglobo.globo.com/brasil/indulto-corruptos-criminalizacao-da-homofobia-estao-na-pauta-do-stf-ate-dezembro-1-23103768
http://www.osaopaulo.org.br/noticias/congresso-internacional-aborda-direitos-humanos-a-luz-da-doutrina-social-da-igreja
http://www.osaopaulo.org.br/noticias/congresso-internacional-aborda-direitos-humanos-a-luz-da-doutrina-social-da-igreja
https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2018/09/feministas-do-mundo-todo-se-reunem-no-rio-de-janeiro-para-falar-de-aliancas-e-homenagear-marielle.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2018/09/feministas-do-mundo-todo-se-reunem-no-rio-de-janeiro-para-falar-de-aliancas-e-homenagear-marielle.html
https://mdemulher.abril.com.br/saude/10-mitos-e-verdades-sobre-a-infertilidade-feminina/
https://mundohype.com.br/noticias/livro-do-jornalista-que-combate-o-excesso-de-politicamente-correto-sera-lancado-no-brasil/
https://mundohype.com.br/noticias/livro-do-jornalista-que-combate-o-excesso-de-politicamente-correto-sera-lancado-no-brasil/
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(23 set) 'Tem gente que diz que é o 'novo', mas compra os outros', diz Fraga (Correio Braziliense - Cidades)

(23 set) Após Dua Lipa, mais artistas da música se posicionam contra Bolsonaro (Destak Jornal)

(23 set) Boulos critica Marina: “nossas causas não podem ficar reféns de 

marqueteiros e pactos de governabilidade"

(Diário do Centro do Mundo)

(23 set) Democratas investigam nova acusação contra Kavanaugh por má conduta (Estado de Minas - Mundo)

(23 set) Nando Reis lança música que fala de aborto e corrupção (Folha de S.Paulo - Coluna Monica 

Bergamo)
(23 set) “O que aconteceu com Marielle no centro do Rio de Janeiro é uma ... (Gospel Geral (Blogue))

(23 set) Papa Francisco prega contra totalitarismo (Jornal do Tocantins - Editoriais)

(23 set) E se sobrar para o vice em Brasília? (Jornal O Dia (Blogue))

(23 set) Igrejas fazem campanha em cultos e podem ser autuadas (Jornal O Globo - Brasil – Rio - Vera Araújo)

(23 set) Vamos falar sobre bullying: problema que atinge 150 milhões de jovens (Metrópoles - Vida e Estilo)

(23 set) Alexandre Almeida: “Defendo um novo critério na divisão dos tributos” (O Imparcial - Política)

(23 set) Voto responsável (Paraíba Online - Opinião)

(23 set) Emendas transformam Constituição numa colcha de retalhos', diz Eros 

Grau

(Política Estadão)

(23 set) Aplicativos ajudam a escolher em quem votar nas eleições 2018 (Portal Tudo (Blogue))

(23 set) Viúva de Chorão conta motivos que levaram o cantor à depressão e à 

morte

(RD1 (Blogue))

(22 set) VÍDEO: Bolsominions que moram em Portugal gritam “a nossa bandeira 

jamais será vermelha" em pais cujo governo é socialista

(Diário do Centro do Mundo)

(22 set) 'O Bolsonaro é uma obra do Lula', diz Eduardo Jorge, vice de Marina (HuffPost Brasil)

(22 set) Representatividade feminina engatinha nas eleições do Vale (Infomativo (liberação de imprensa))

(22 set) Quando uma dor de garganta pode se tornar fatal (Internacional Estadão - TNYT)

(22 set) Caminhão de som apresenta o jingle de Bolsonaro em Cachoeira do Sul (Jornal do Povo)

(22 set) Bolsonaro é um mito, apenas isso, e esse é o grande problema (Jornal GGN - Eduardo Borges)

(22 set) Precisamos falar de suicídio, um dos maiores tabus do jornalismo (Jornal Midiamax)

(22 set) Paulo Guedes diz que votação em bloco seria apenas para assuntos 

econômicos

(Jornal O Globo - Brasil)

(22 set) Editora Bazar do Tempo lança série 'Por que política?' só com autoras 

mulheres

(Jornal O Globo - Blog Marina Caruso)

(22 set) Pastores e bispos apoiam Marconi porque tucano “representa o segmento 

evangélico"

(Jornal Opção - Reportagem)

(22 set) Paulo Guedes diz que cláusula de votação em bloco é rota para sair da 

corrupção sistêmica 

(Política Estadão)

(22 set) Festival 3i reúne jornalistas para debater os desafios em inovar na 

cobertura eleitoral

(Ponte Jornalismo (Blogue))

(22 set) The DAYLY WIRE: 7 coisas que você precisa saber sobre Bolsonaro, o 

Trump Brasileiro

(Revista Sociedade Militar (liberação de 

imprensa))
(22 set) Aplicativos ajudam a escolher em quem votar nas eleições 2018 (TNH1 (Blogue))

(22 set) Mulher que acusa Kavanaugh de agressão sexual vai testemunhar ao 

senado

(Revista VEJA - Mundo)

(22 set) Carta de Nova York: Bolsonaro é o Trump brasileiro? (parte 2) (Vermelho)

(21 set) Meirelles promete liberar maconha caso seja eleito (Alagoas 24 Horas)

(21 set) Entidades debatem em audiência pública os valores da vida e da família (Alagoas 24 Horas)

(21 set) NOVO pode expulsar candidato que defende tanque de guerra para 

fazendeeiros, informa site

(Boletim da Liberdade)

(21 set) A governabilidade do País com Bolsonaro (3) (Estadão - BR18)
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(21 set) Haddad estreia em debate e diz: "nós podemos ser felizes de novo" (Brasil 247 - Mídia Tech)

(21 set) Entenda a crise na Nicarágua (Brasil de Fato)

(21 set) Se você pensa que a educação é cara, imagine a ignorância (Brasil de Fato)

(21 set) Bolsonaro pede debate no canal Combate com mediação de Minotauro (CartaCapital)

(21 set) Candidato ao Senado, Chico Sant'Anna (PSol) diz que lutará por linha de 

crédito

(Correio Braziliense - Cidades)

(21 set) Amábile Pacios, candidata ao Senado pelo PR, defende o Escola sem 

Partido

(Correio Braziliense - Cidades)

(21 set) Oliva defende usina de lixo e gera polêmica (Diário do Grande ABC)

(21 set) Irmã do Fernandinho, Maria Gabrielli Machado desabafa sobre aborto e 

tentativa de suicídio

(EntrePOP (Blogue))

(21 set) Trump questiona gravidade da abuso atribuído a juiz indicado ao supremo (Revista EXAME - Mundo)

(21 set) Bispos do debate já criticaram a 'jararaca' Lula e discordaram sobre 

reformas de Temer

(Folha de S.Paulo - Poder – Aparecida – 

Anna Virginia Balloussier)
(21 set) Drogas, aborto e feminicídio são temas de peças teatrais de alunos em 

Macapá

(G1 AP - Amapa)

(21 set) Projeto de escola estadual incentiva interação entre alunos em Montes 

Claros

(G1 MG - Grande Minas)

(21 set) Zé Ronaldo promete força-tarefa contra narcotráfico, extinção de 

secretarias e se diz contra escolas discutirem diversidade sexual

(G1 BA - Bahia - Eleições)

(21 set) Rui cita criação de corregedoria contra 'irregularidades' na segurança e 

liga promessas não cumpridas a falta de apoio federal

(G1 BA - Bahia - Eleições)

(21 set) João Henrique defende armamento, propõe 'raio-x' contra desemprego e 

diz que administrar estado é mais fácil que prefeitura

(G1 BA - Bahia - Eleições)

(21 set) Célia promete auditar contas do estado, 'aperfeiçoar' Planserv e garante 

que não terá dificuldade no diálogo com prefeitura

(G1 BA - Bahia - Eleições)

(21 set) João Santana propõe frear desemprego, equipar hospitais e diz que 

espera demandas para criar políticas para LGBTS

(G1 BA - Bahia - Eleições)

(21 set) Marcos Mendes propõe 'ressuscitar' órgãos estaduais, ampliar para 30 

recursos da educação e desmilitarizar polícia

(G1 BA - Bahia - Eleições)

(21 set) Rogerio Chequer reconhece inexperiência e diz que vai cobrar 

mensalidade de alunos ricos em universidades públicas

(G1 SP - São Paulo - Eleições)

(21 set) A era da patrulha ideológica voltou. E a cantora Anitta é uma das vítimas (Gazeta do Povo - Ideias)

(21 set) Pastores assembleianos declaram apoio a Jair Bolsonaro (Gospel Prime)

(21 set) Pastor ensina a importância do voto consciente e diz em quem o cristão 

não deve votar

(JM Notícia - Site Gospel (Blogue))

(21 set) No encerramento de debate, presidenciáveis apelam para voto contra 

extremos

(Jornal do Brasil - País - Eleições)

(21 set) Debate na TV Aparecida tem estreia de Haddad, ataques à volta da CPMF 

e apela contra extremos

(Jornal O Dia (Blogue) - Eleições)

(21 set) Debate sobre se nazismo é de direita ou esquerda atormenta professores (Jornal O Globo - Sociedade – Rio - André 

Duchiade e Sérgio Matsuura)
(21 set) O que propõem os presidenciáveis para melhorar o Brasil? (Jornal O São Paulo)

(21 set) Por que Bolsonaro não praticou crime de ódio no caso quilombolas (JOTA - Tiago Gomes)

(21 set) Queremos! leva L7 para o Music Hall, em Belo Horizonte (Mais Minas)

(21 set) Para tentar minimizar fala de Mourão, Bolsonaro publica vídeo sobre (MS Notícias - Política - MS)

(21 set) Nova Veneza acolherá Congresso Estadual da Pastoral Familiar (Nova Veneza Online)

(21 set) Bispo da Universal busca apoio de Pai de Santo em campanha para 

deputado

(O Fuxico Gospel (liberação de imprensa))

(21 set) Cantora gospel Marcela Taís segue internada em estado grave (O Fuxico Gospel (liberação de imprensa))

(21 set) Presidenciáveis falam sobre ética, aborto e feminicídio (Pleno News - Eleições 2018)

(21 set) Diga não à volta do PT (Pleno News - Eleições 2018)
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(G1 - Natureza - Blog Amelia Gonzales)

(19 set) Rodrigo Tavares diz que vai recriar Banespa e cortar metade dos cargos 

comissionados

(G1 SP - Eleições)

(19 set) Meia dúzia de perguntas para Adriano Soares da Costa (Gazeta do Povo - Colunista Gustavo Nogy)

(19 set) Imprensa internacional vê aumento da influência dos evangélicos nas 

urnas

(Gospel+)

(19 set) Papa e Bono, do U2, debatem crise de abusos sexuais na Irlanda (Jornal Extra - Mundo)

(19 set) Em sabatina, Ciro provoca Haddad: 'Se houver crise grande, ele vai a 

Curitiba?'

(Jornal O Globo - Brasil – São Paulo )

(19 set) Viúva de Chorão, do Charlie Brown Jr., relata motivos que o levaram à 

depressão

(Jornal O Globo - Cultura)

(19 set) Eu, Leitora: “Fiquei cega, escrevi dois livros e ganhei um prêmio literário" (Revista Marie Claire - Cultura)

(19 set) Eleições: As 5 perguntas mais pesquisadas sobre os candidatos no Google (Money Times)

(19 set) Eu estava em uma campanha isolada (na Rede)', diz Lossio ao receber 

apoio de aliados de Bolsonaro

(NE10 - Blog Jamildo)

(19 set) Nova Veneza sediará IX Congresso Estadual da Pastoral Familiar regional 

Sul

(Nova Veneza Online)

(19 set) EDITORIAL: Salvem nossas crianças (O Paraná - Editorial)
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https://br.noticias.yahoo.com/quem-lhe-criou-general-202256211.html
https://www.24horasnews.com.br/noticia/ciro-gomes-foge-de-pergunta-sobre-adocao-por-casal-homossexual.html
https://www.24horasnews.com.br/noticia/saiba-como-foi-a-sabatina-aos-presidenciaveis-realizada-pela-veja.html
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1373754,padres+de+campinas+se+reunem+para+definir+posicao+nas+eleicoes.aspx
https://agenciasertao.com/2018/09/19/unifg-realiza-i-dialogo-inter-religioso-na-contemporaneidade/
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/19/os-vices-de-2018-quem-vai-tirar-michel-temer-do-jaburu/
https://www.campograndenews.com.br/politica/da-esquerda-racional-e-2o-mais-rico-joao-alfredo-prega-fim-de-privilegios
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http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/09/19/interna_politica,763216/preso-cunha-envia-carta-a-camara-pedindo-votos-para-sua-filha.shtml
https://exame.abril.com.br/brasil/quem-prega-voto-util-esta-tentando-inutilizar-o-seu-voto-diz-marina/
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https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/09/19/rodrigo-tavares-diz-que-vai-recriar-banespa-e-cortar-metade-dos-cargos-comissionados.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/09/19/rodrigo-tavares-diz-que-vai-recriar-banespa-e-cortar-metade-dos-cargos-comissionados.ghtml
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https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2018/09/eu-leitora-fiquei-cega-escrevi-dois-livros-e-ganhei-um-premio-literario.html
https://moneytimes.com.br/eleicoes-as-5-perguntas-mais-pesquisadas-sobre-os-candidatos-no-google/
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/09/19/eu-estava-em-uma-campanha-isolada-na-rede-diz-lossio-ao-receber-apoio-de-aliados-de-bolsonaro/
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2018/09/19/eu-estava-em-uma-campanha-isolada-na-rede-diz-lossio-ao-receber-apoio-de-aliados-de-bolsonaro/
http://www.novavenezaonline.com.br/noticias/geral/2419-nova-veneza-sediara-ix-congresso-estadual-da-pastoral-familiar-regional-sul-4
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https://www.oparana.com.br/noticia/editorial-salvem-nossas-criancas


(19 set) Sexualidade foi tema de palestra para adolescentes em Rolante (Panorama - Novo)

(19 set) Saúde de Olinda intensifica uso do DIU no planejamento familiar (Prefeitura de Olinda - Saúde)

(19 set) "Você tem um pacto feudal e os súditos somos nós dos estados" (RDNEWS (liberação de imprensa) 

(Blogue))
(19 set) 7 Razões Para Ver… Call the Midwife (Séries da TV (liberação de imprensa))

(19 set) Mutirão: Olinda intensifica uso do DIU no planejamento familiar (TV Jornal - Olinda)

(19 set) Veja erros e acertos de candidatos ao governo de SP no debate UOL, 

Folha, SBT

(UOL Notícias - Confere)

(19 set) Após tímido avanço, mulheres ainda são sub-representadas na política (Vermelho)

(19 set) Marina Silva diz que parte de um 'patamar excelente' após 

entrada de Haddad

(Folha de S.Paulo - Poder – São Paulo – 

Joelmir Tavares)

(18 set) Confira na íntegra a entrevista com José Ronaldo, candidato ao governo 

baiano

(A Tarde On Line - Eleições)

(18 set) Secretaria Municipal de Saúde de Pereira Barreto convoca adolescentes 

para vacinação

(Assessoria de Comunicação da Prefeitura 

de Pereira Barreto (liberação de 

imprensa))
(18 set) Ataques a Lázaro mostram desconforto de governistas com desempenho 

de cantor

(Bahia Noticias - Samuel Celestino)

(18 set) Veja abaixo como cada um trata o tema da violência contra a mulher: (Catraca Livre - Especiais)

(18 set) Mulheres contra Bolsonaro: chantagem para eleger o “feminista" Alckmin (Causa Operária)

(18 set) Vacinas contra o HPV estão disponíveis nos postos de saúde em Rio Claro (Cidade Azul Notícias (Blogue))

(18 set) Candidato ao senado pelo PT, Wasny promete defender Fundo Partidário (Correio Braziliense - Política - DF)

(18 set) Marivaldo Pereira (PSol) sobe o tom contra parlamentares do DF (Correio Braziliense - Política - DF)

(18 set) O STF legisla demais (Diário do Grande ABC)

(18 set) Presidente do STF vai deixar julgamento de temas polêmicos para 2019 (EBC - Reporter Nacional- áudio)

(18 set) Escolas ajustam currículos à nova Base Nacional Comum Curricular (Educação Estadão)

(18 set) Feminista, Maria Casadevall detona Jair Bolsonaro nas redes sociais (EntrePOP (Blogue) - Famosos)

(18 set) Guilherme Boulos diz que dará indulto a Lula caso seja eleito (Revista EXAME - Brasil)

(18 set) Márcio França diz que vai envelopar trilhos da CPTM e nega domínio de 

facção criminosa

(G1  - Eleições - SP)

(18 set) Sally Field revela abuso sexual do padrasto em livro de memórias (G1 - Pope arte - Cinema)

(18 set) Professora de Juiz de Fora ganha prêmio estadual por campanha de 

prevenção ao suicídio

(G1 MG - Zona da Mata)

(18 set) Em meio ao furacão Florence, ela tentou segurar seu bebê. A água o levou (Gazeta do Povo - Mundo)

(18 set) Saúde e espiritualidade em debate em Jornada Espírita (Gazeta Online - Opinião - Coluna da Fé)

(18 set) Saiba a posição dos presidenciáveis sobre a legalização das drogas (Gospel Prime)

(18 set) Grupo evangélico de esquerda critica “voto de cajado” (Gospel+-18 de set de 2018)

(18 set) Valle defende valores das famílias cristãs (JCNET - Jornal da Cidade de Bauru - 

Política)
(18 set) Voto evangélico vai ser o grande divisor destas eleições, afirma mídia 

internacional

(JM Notícia - Site Gospel (Blogue))

(18 set) Conceptions Florida oferece serviços de barriga de aluguel (Jornal Dia a Dia - Saúde)

(18 set) Falando de …Natália Correia (Jornal Nordeste - Opinião)

(18 set) #EleNao: Mexeu com a Rachel Sheherazade, mexeu com todas! (Jornalistas Livres)

(18 set) Luiz Couto defende reforma política (MaisPB (liberação de imprensa) (Blogue))

(18 set) Marido suspeito de matar esposa grávida é levado ao presídio do Roger (OP9 PB - Policial)
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https://www.gazetaonline.com.br/opiniao/colunas/coluna_da_fe/2018/09/saude-e-espiritualidade-em-debate-em-jornada-espirita-1014148668.html
https://noticias.gospelprime.com.br/saiba-a-posicao-dos-presidenciaveis-sobre-a-legalizacao-das-drogas/
https://noticias.gospelmais.com.br/evangelico-de-esquerda-contra-voto-de-cajado-102581.html
https://www.jcnet.com.br/Politica/2018/09/valle-defende-valores-das-familias-cristas.html
https://www.jmnoticia.com.br/2018/09/18/voto-evangelico-vai-ser-o-grande-divisor-destas-eleicoes-afirma-midia-internacional/
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https://jornalistaslivres.org/mexeu-com-a-rachel-sheherazade-mexeu-com-todas/
http://www.maispb.com.br/276500/luiz-couto-defende-reforma-politica-e-nega-existencia-de-rombo-na-previdencia.html
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(18 set) David Quinlan: “Vou votar em Bolsonaro, estou cansado” (Pleno News - Comportamento)

(18 set) Jovens mostram mais vontade em ingressar na política (Pleno News - Política)

(18 set) Debate reúne candidatos ao Senado por São Paulo (Portal Mix Vale)

(18 set) Paquistanesa pede ajuda à Itália para fugir de casamento forçado (R7 - Internacional)

(18 set) Agredidas por não serem homens: por que o Brasil é tão perigoso para 

mulher

(Sputnik Brasil - Sociedade)

(18 set) Toffoli adia descriminalização da maconha e aborto para 2019 (Terça Livre TV (Blogue))

(18 set) Como a pornochanchada falou do Brasil sob ditadura militar entre cenas 

de sexo

(UOL Notícias - Entretenimento)

(18 set) Morre cineasta francesa Marceline Loridan-Ivens, sobrevivente de 

Auschwitz

(GauchaZH)

(17 set) Mulher que acusou indicado de Trump à Suprema Corte de assédio quer 

depor, diz advogada

(G1 - Mundo)

(17 set) Toninho Ferreira defende estatização da Sabesp e diz que vai dar calote 

em bancos

(G1 - Eleições - SP)

(17 set) Pedro Fernandes diz que vai acabar com UPPs e quer contratar 1,5 PMs 

no primeiro ano do governo

(G1 - Eleições - RJ)

(17 set) Evento discute o cyberfeminismo com palestras e shows na capital (Hoje em Dia - Almanaque)

(17 set) Filha de Eduardo Cunha exalta 'conquistas' do pai para pedir votos (HuffPost Brasil)

(17 set) 6 mulheres falam sobre como é namorar homens bem mais velhos (HuffPost Brasil)

(17 set) 'Já recebi uma notícia ruim e tive que subir ao palco', revela Alok (iBahia - Nem Te Conto)

(17 set) Cozinheira é morta pelo ex com espeto de churrasco em Itapuã (Jornal Correio - Policial)

(17 set) Liberal, só na economia: Candidato do PSC ao governo do Rio defende 

privatizações e valores cristãos 

(Jornal do Brasil - Eleições 2018)

(17 set) As palavras falam, o corpo fala, o silêncio fala, por Cristiane Alves (Jornal GGN - Cristiane Alves)

(17 set) TRT deve reexaminar ação de gestante que teve de aguardar um mês para 

retirada de feto

(Jornal Jurid)

(17 set) Presidenciáveis pregam mais dinheiro para saúde, mas não dizem como 

vão aumentar o orçamento

(Jornal O Globo - Brasil – Rio - Jeferson 

Ribeiro)
(17 set) Crescem os grupos das redes sociais contra Jair Bolsonaro (Lado A)

(17 set) Cantora americana revela que sofreu três abortos espontâneos em 2 anos (Metrópoles - Vida e Estilo)

(17 set) Marina afirma que virou 'saco de pancadas' por ser evangélica (Mídia Bahia - Cotidiano)

(17 set) Toffoli afirma que não pautará temas polêmicos este ano (Migalhas - Quentes)

(17 set) Carrie Underwood sofreu três abortos no último ano (Notícias ao Minuto (liberação de 

imprensa))
(17 set) Leitão destaca representar agronegócio e enxugamento da máquina (O Documento - Política)

(17 set) Medicamento para grávidas é reabastecido na rede pública (Portal Correio (Blogue))

(17 set) Nomeado para Supremo Tribunal americano acusado de abusos sexuais (Renascença (liberação de imprensa))
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