
NACIONAIS

DATA TÍTULO VEÍCULO TIPO AUTORIA

4/1/2022
Jessie J se diz chateada por 
críticas ao seu corpo atual: 

'Apenas parem' F5 cultura e famosos N/A

4/1/2022
Em Comissão da Mulher, ONU 

associa gênero e aborto às 
mudanças climáticas Gazeta do Povo coluna/opiniao Grace Melton

4/1/2022 Aborto legal: apenas 3,6% das 
cidades têm o serviço no Brasil O Globo noticia Leda Antunes

4/1/2022 El Salvador ilustra os perigos da 
proibição total do aborto

openDemocracy cultura e famosos Mariana 
Carbajal

4/1/2022
Jessie J rebate críticas ao seu 

ganho de peso após sofrer um 
aborto UOL cultura e famosos N/A

4/2/2022
9 a cada 10 brasileiros defendem 
aborto em caso de estupro, diz 

pesquisa DCM noticia Ezequiel Vieira

4/2/2022
Aborto é assunto para homens? Folha coluna/opiniao

Itamar Vieira 
Junior

4/2/2022
Alteração genética é associada ao 
risco de aborto espontâneo, diz 

estudo UOL noticia Bruna Alvez

4/3/2022
O poder da liberdade Gazeta do Povo coluna/opiniao

Francisco 
Razzo

4/4/2022
Solange Gomes revela aborto de 
filho com Renato Gaúcho: “Me 

arrependi” Aaron Tura cultura e famosos
Fernanda 

Cataldi

4/4/2022 Polícia encontra restos de bebês 
abortados em casa de ... ACI Digital noticia N/A

4/4/2022
MPF notifica Facebook para 

impedir comércio de remédios 
abortivos Angencia Brasil noticia Victor Ribeiro

4/4/2022 Ele interrompeu mais de 60 mil 
gestações: A história da ... Gazeta do Povo coluna/opiniao

Maria Clara 
Vieira

4/4/2022 Legislativo de Oklahoma, nos 
EUA, aprova projeto que ... ISN Portal noticia

Folha de São 
Paulo

https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2022/04/jessie-j-se-diz-chateada-por-criticas-ao-seu-corpo-atual-apenas-parem.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2022/04/jessie-j-se-diz-chateada-por-criticas-ao-seu-corpo-atual-apenas-parem.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2022/04/jessie-j-se-diz-chateada-por-criticas-ao-seu-corpo-atual-apenas-parem.shtml
https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/na-comissao-da-mulher-a-onu-associa-genero-e-aborto-as-mudancas-climaticas/
https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/na-comissao-da-mulher-a-onu-associa-genero-e-aborto-as-mudancas-climaticas/
https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/na-comissao-da-mulher-a-onu-associa-genero-e-aborto-as-mudancas-climaticas/
https://oglobo.globo.com/saude/medicina/aborto-legal-apenas-36-das-cidades-tem-servico-no-brasil-25456622
https://oglobo.globo.com/saude/medicina/aborto-legal-apenas-36-das-cidades-tem-servico-no-brasil-25456622
https://www.opendemocracy.net/pt/dentro-luta-contra-criminalizacao-aborto-el-salvador/
https://www.opendemocracy.net/pt/dentro-luta-contra-criminalizacao-aborto-el-salvador/
https://www.uol.com.br/splash/noticias/2022/04/01/jessie-j-rebate-criticas-ao-seu-ganho-de-peso-apos-sofrer-um-aborto.htm
https://www.uol.com.br/splash/noticias/2022/04/01/jessie-j-rebate-criticas-ao-seu-ganho-de-peso-apos-sofrer-um-aborto.htm
https://www.uol.com.br/splash/noticias/2022/04/01/jessie-j-rebate-criticas-ao-seu-ganho-de-peso-apos-sofrer-um-aborto.htm
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/estupro-brasileiros-defendem-pesquisa/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/estupro-brasileiros-defendem-pesquisa/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/estupro-brasileiros-defendem-pesquisa/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/author/ezequiel-vieira/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/itamar-vieira-junior/2022/04/aborto-e-assunto-para-homens.shtml
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/04/02/alteracao-genetica-e-associada-ao-risco-de-aborto-espontaneo-diz-estudo.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/04/02/alteracao-genetica-e-associada-ao-risco-de-aborto-espontaneo-diz-estudo.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/04/02/alteracao-genetica-e-associada-ao-risco-de-aborto-espontaneo-diz-estudo.htm
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/francisco-razzo/o-poder-da-liberdade/
https://aaronturatv.ig.com.br/solange-gomes-revela-aborto-de-filho-com-renato-gaucho-me-arrependi/
https://aaronturatv.ig.com.br/solange-gomes-revela-aborto-de-filho-com-renato-gaucho-me-arrependi/
https://aaronturatv.ig.com.br/solange-gomes-revela-aborto-de-filho-com-renato-gaucho-me-arrependi/
https://www.acidigital.com/noticias/policia-encontra-restos-de-bebes-abortados-em-casa-de-ativista-pro-vida-dos-eua-86591
https://www.acidigital.com/noticias/policia-encontra-restos-de-bebes-abortados-em-casa-de-ativista-pro-vida-dos-eua-86591
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/justica/audio/2022-04/mpf-notifica-facebook-para-impedir-comercio-de-remedios-abortivos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/justica/audio/2022-04/mpf-notifica-facebook-para-impedir-comercio-de-remedios-abortivos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/justica/audio/2022-04/mpf-notifica-facebook-para-impedir-comercio-de-remedios-abortivos
https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/ele-interrompeu-mais-de-60-mil-gestacoes-a-historia-da-conversao-do-rei-do-aborto/
https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/ele-interrompeu-mais-de-60-mil-gestacoes-a-historia-da-conversao-do-rei-do-aborto/
https://www.gazetadopovo.com.br/autor/maria-clara-vieira/
https://www.gazetadopovo.com.br/autor/maria-clara-vieira/
https://isnportal.com.br/editorias/mundo/2022/04/05/legislativo-de-oklahoma-nos-eua-aprova-projeto-que-criminaliza-aborto
https://isnportal.com.br/editorias/mundo/2022/04/05/legislativo-de-oklahoma-nos-eua-aprova-projeto-que-criminaliza-aborto


4/4/2022
Qual associação entre vacinas 

contra a covid e risco de aborto 
espontâneo? Meio Norte noticia N/A

4/4/2022 Polícia Civil investiga caso de 
aborto em SC ocorrido há 2 anos ND Mais noticia

William 
Ricardo 
Chapecó

4/4/2022
Em defesa dos ‘fracos e sem voz’, 
milhares marcham para proteger 

bebês do aborto Notícias Gospel noticia Will R. Filho

4/5/2022 Lula defende aborto como tema 
de saúde pública: "Mulheres ... Brasil de Fato noticia

Thayná 
Schuquel

4/5/2022

Vidas de Bebês Importam: Estado 
Norte-Americano do Arizona 
Proíbe Aborto Após Quinze 

Semanas de Gravidez Crítica Nacional coluna/opiniao
angelica ca e 
paulo eneas

4/5/2022 Só 3,6% dos municípios contam 
com estrutura para o aborto ...

Diário Causa 
Operária noticia N/A

4/5/2022
O argumento-chave sobre o 
aborto que mudou tudo na 

Colômbia Estadão noticia
Catalina 

Martinez Coral

4/5/2022
Legislativo de Oklahoma, nos 

EUA, aprova projeto que 
criminaliza aborto Folha noticia Reuters

4/5/2022

78 bebês são salvos em 
campanha de oração contra o 

aborto: "Não quero 
machucar meu filho" Guiame noticia N/A

4/5/2022 Polícia Civil investiga caso de 
aborto em Chapecó Jornal Razão noticia N/A

4/5/2022 Governador do Colorado assina 
lei para proteger o aborto Pleno News noticia N/A

4/5/2022 Por que as atletas lutam pelo 
direito de abortar? Terra coluna/opiniao

Ana Claudia 
Chichon e Livia 

Camilo

4/6/2022
Bolsonarismo evangélico 

comemora fala de Lula sobre 
aborto astri noticia Robson Bonin 

4/6/2022
Dom Rifan sobre o aborto: Nada 

justifica o assassinato de uma 
vida inocente

Brasil Sem 
Medo coluna/opiniao

Diógenes 
Freire·

4/6/2022
Casal é condenado por abusar 
sexualmente de filhas e forçar 

aborto Correio noticia N/A

4/6/2022

Lula Resolve Depreciar As 
Famílias, Defender Aborto Para 
Todos e Incentivar Hostilidades 

Contra Mulheres e Filhos de 
Autoridades Públicas Crítica Nacional coluna/opiniao Paulo Eneas

https://www.meionorte.com/coronavirus/qual-associacao-entre-vacinas-contra-a-covid-e-risco-de-aborto-espontaneo-442706
https://www.meionorte.com/coronavirus/qual-associacao-entre-vacinas-contra-a-covid-e-risco-de-aborto-espontaneo-442706
https://www.meionorte.com/coronavirus/qual-associacao-entre-vacinas-contra-a-covid-e-risco-de-aborto-espontaneo-442706
https://ndmais.com.br/seguranca/policia/policia-civil-investiga-caso-de-aborto-em-sc-ocorrido-ha-2-anos/
https://ndmais.com.br/seguranca/policia/policia-civil-investiga-caso-de-aborto-em-sc-ocorrido-ha-2-anos/
https://noticias.gospelmais.com.br/milhares-marcham-proteger-bebes-aborto-153227.html
https://noticias.gospelmais.com.br/milhares-marcham-proteger-bebes-aborto-153227.html
https://noticias.gospelmais.com.br/milhares-marcham-proteger-bebes-aborto-153227.html
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/05/lula-defende-aborto-como-tema-de-saude-publica-mulheres-pobres-morrem-madames-vao-a-paris
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/05/lula-defende-aborto-como-tema-de-saude-publica-mulheres-pobres-morrem-madames-vao-a-paris
https://criticanacional.com.br/2022/04/05/vidas-de-bebes-importam-estado-norte-americano-do-arizona-proibe-aborto-apos-quinze-semanas-de-gravidez/
https://criticanacional.com.br/2022/04/05/vidas-de-bebes-importam-estado-norte-americano-do-arizona-proibe-aborto-apos-quinze-semanas-de-gravidez/
https://criticanacional.com.br/2022/04/05/vidas-de-bebes-importam-estado-norte-americano-do-arizona-proibe-aborto-apos-quinze-semanas-de-gravidez/
https://criticanacional.com.br/2022/04/05/vidas-de-bebes-importam-estado-norte-americano-do-arizona-proibe-aborto-apos-quinze-semanas-de-gravidez/
https://www.causaoperaria.org.br/rede/portal-mulheres/so-36-dos-municipios-contam-com-estrutura-para-o-aborto-legal/
https://www.causaoperaria.org.br/rede/portal-mulheres/so-36-dos-municipios-contam-com-estrutura-para-o-aborto-legal/
https://www.estadao.com.br/internacional/nytiw/o-argumento-chave-sobre-o-aborto-que-mudou-tudo-na-colombia/
https://www.estadao.com.br/internacional/nytiw/o-argumento-chave-sobre-o-aborto-que-mudou-tudo-na-colombia/
https://www.estadao.com.br/internacional/nytiw/o-argumento-chave-sobre-o-aborto-que-mudou-tudo-na-colombia/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/04/legislativo-de-oklahoma-nos-eua-aprova-projeto-que-criminaliza-aborto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/04/legislativo-de-oklahoma-nos-eua-aprova-projeto-que-criminaliza-aborto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/04/legislativo-de-oklahoma-nos-eua-aprova-projeto-que-criminaliza-aborto.shtml
https://guiame.com.br/gospel/noticias/78-bebes-sao-salvos-em-campanha-de-oracao-contra-o-aborto-nao-quero-machucar-meu-filho.html
https://guiame.com.br/gospel/noticias/78-bebes-sao-salvos-em-campanha-de-oracao-contra-o-aborto-nao-quero-machucar-meu-filho.html
https://guiame.com.br/gospel/noticias/78-bebes-sao-salvos-em-campanha-de-oracao-contra-o-aborto-nao-quero-machucar-meu-filho.html
https://guiame.com.br/gospel/noticias/78-bebes-sao-salvos-em-campanha-de-oracao-contra-o-aborto-nao-quero-machucar-meu-filho.html
https://jornalrazao.com/not%C3%ADcias/pol%C3%ADcia/pol%C3%ADcia-civil-investiga-caso-de-aborto-em-chapec%C3%B3-1.2418524
https://jornalrazao.com/not%C3%ADcias/pol%C3%ADcia/pol%C3%ADcia-civil-investiga-caso-de-aborto-em-chapec%C3%B3-1.2418524
https://pleno.news/mundo/governador-do-colorado-assina-lei-para-proteger-o-aborto.html
https://pleno.news/mundo/governador-do-colorado-assina-lei-para-proteger-o-aborto.html
https://www.terra.com.br/nos/por-que-as-atletas-lutam-pelo-direito-de-abortar,efc05b50b025ea2535e4d68c231e70af73qtkkz4.html
https://www.terra.com.br/nos/por-que-as-atletas-lutam-pelo-direito-de-abortar,efc05b50b025ea2535e4d68c231e70af73qtkkz4.html
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/bolsonarismo-evangelico-comemora-fala-de-lula-sobre-aborto/
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/bolsonarismo-evangelico-comemora-fala-de-lula-sobre-aborto/
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/bolsonarismo-evangelico-comemora-fala-de-lula-sobre-aborto/
https://brasilsemmedo.com/dom-rifan-sobre-o-aborto-nada-justifica-o-assassinato-de-uma-vida-inocente/
https://brasilsemmedo.com/dom-rifan-sobre-o-aborto-nada-justifica-o-assassinato-de-uma-vida-inocente/
https://brasilsemmedo.com/dom-rifan-sobre-o-aborto-nada-justifica-o-assassinato-de-uma-vida-inocente/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/casal-e-condenado-por-abusar-sexualmente-de-filhas-e-forcar-aborto/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/casal-e-condenado-por-abusar-sexualmente-de-filhas-e-forcar-aborto/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/casal-e-condenado-por-abusar-sexualmente-de-filhas-e-forcar-aborto/
https://criticanacional.com.br/2022/04/06/lula-resolve-depreciar-as-familias-defender-aborto-para-todos-e-incentivar-hostilidades-contra-mulheres-e-filhos-de-autoridades-publicas/
https://criticanacional.com.br/2022/04/06/lula-resolve-depreciar-as-familias-defender-aborto-para-todos-e-incentivar-hostilidades-contra-mulheres-e-filhos-de-autoridades-publicas/
https://criticanacional.com.br/2022/04/06/lula-resolve-depreciar-as-familias-defender-aborto-para-todos-e-incentivar-hostilidades-contra-mulheres-e-filhos-de-autoridades-publicas/
https://criticanacional.com.br/2022/04/06/lula-resolve-depreciar-as-familias-defender-aborto-para-todos-e-incentivar-hostilidades-contra-mulheres-e-filhos-de-autoridades-publicas/
https://criticanacional.com.br/2022/04/06/lula-resolve-depreciar-as-familias-defender-aborto-para-todos-e-incentivar-hostilidades-contra-mulheres-e-filhos-de-autoridades-publicas/


4/6/2022 Lula defende o aborto seguro: 
'Questão de saúde pública' Estado de Minas noticia Robson Bonin 

4/6/2022
'O Acontecimento' revela o 
aborto de forma nua como 

angústia solitária Folha cultura e famosos Noemi Jaffe

4/6/2022

Aliados avaliam que silêncio de 
Alckmin após fala de Lula sobre 

aborto foi 
1º teste de fidelidade Folha coluna/opiniao  Fábio Zanini

4/6/2022
Após fala de Lula sobre aborto, 

veja lista de filmes que debatem 
o tema Folha cultura e famosos Henrique Artuni

4/6/2022 Falar de aborto como questão de 
saúde é falar de democracia Folha coluna/opiniao Thiago Amparo

4/6/2022

Militantes contra o aborto que 
assediarem mulheres em frente a 

clínicas 
serão punidos na Espanha G1 noticia France Presse

4/6/2022
Casal é condenado por abusar 
sexualmente de filhas e forçar 

aborto Jornal Correio noticia N/A

4/6/2022
WhatsApp de petistas ferve em 

reação a falas de Lula: “Uma 
merda” Metrópoles noticia Luciana Lima

4/6/2022
'Discurso imbecil e 

idiota': Malafaia rebate Lula 
sobre direito ao aborto O Globo noticia Luísa Marsullo

4/6/2022
Aborto: Veja como pensam Lula, 

Bolsonaro, Ciro, Doria e Tebet 
sobre descriminalização O Globo noticia

Guillerme 
Caetano

4/6/2022
Lula diz que todo mundo devia 
ter direito aborto e vira alvo de 

evangélicos O Globo noticia N/A

4/6/2022

Oklahoma é mais um estado 
republicano a restringir 

drasticamente direito ao 
aborto nos EUA O Globo noticia

Michael 
Levenson

4/6/2022 Lula e direito ao aborto na pré-
campanha 2022: compilação sxpolitics compilado de noticias N/A

4/6/2022

Análise: Sensata, fala de Lula 
sobre aborto pode ter 

consequências políticas 
indesejáveis

Valor 
Econômico coluna/opiniao

Maria Cristina 
Fernandes

4/7/2022 Espanha aprova pena de prisão 
por rezar em frente a clínicas ... ACI Digital noticia N/A

4/7/2022 Igreja deve ser neutra nas 
eleições, mas contra aborto e ... ACI Digital noticia N/A

4/7/2022 'Sou contra o aborto', diz Lula 
após ter fala criticada Bahia.Ba noticia N/A

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/04/06/interna_politica,1358239/lula-defende-o-aborto-seguro-questao-de-saude-publica.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/04/06/interna_politica,1358239/lula-defende-o-aborto-seguro-questao-de-saude-publica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/04/o-acontecimento-revela-o-aborto-de-forma-nua-como-angustia-solitaria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/04/o-acontecimento-revela-o-aborto-de-forma-nua-como-angustia-solitaria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/04/o-acontecimento-revela-o-aborto-de-forma-nua-como-angustia-solitaria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/aliados-avaliam-que-silencio-de-alckmin-apos-fala-de-lula-sobre-aborto-foi-1o-teste-de-fidelidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/aliados-avaliam-que-silencio-de-alckmin-apos-fala-de-lula-sobre-aborto-foi-1o-teste-de-fidelidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/aliados-avaliam-que-silencio-de-alckmin-apos-fala-de-lula-sobre-aborto-foi-1o-teste-de-fidelidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/aliados-avaliam-que-silencio-de-alckmin-apos-fala-de-lula-sobre-aborto-foi-1o-teste-de-fidelidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/04/apos-fala-de-lula-sobre-aborto-veja-lista-de-filmes-que-debatem-o-tema.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/04/apos-fala-de-lula-sobre-aborto-veja-lista-de-filmes-que-debatem-o-tema.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/04/apos-fala-de-lula-sobre-aborto-veja-lista-de-filmes-que-debatem-o-tema.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/thiago-amparo/2022/04/falar-de-aborto-como-questao-de-saude-e-falar-de-democracia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/thiago-amparo/2022/04/falar-de-aborto-como-questao-de-saude-e-falar-de-democracia.shtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/04/06/militantes-contra-o-aborto-que-assediarem-mulheres-em-frente-a-clinicas-serao-punidos-na-espanha.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/04/06/militantes-contra-o-aborto-que-assediarem-mulheres-em-frente-a-clinicas-serao-punidos-na-espanha.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/04/06/militantes-contra-o-aborto-que-assediarem-mulheres-em-frente-a-clinicas-serao-punidos-na-espanha.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/04/06/militantes-contra-o-aborto-que-assediarem-mulheres-em-frente-a-clinicas-serao-punidos-na-espanha.ghtml
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4/7/2022
Após repercussão negativa, Lula 

volta atrás e diz ser "contra o 
aborto"

Brasil Sem 
Medo coluna/opiniao

Fernando de 
Castro·

4/7/2022

DCM Ao Meio-Dia: “Sou contra o 
aborto, mas ele existe”, diz Lula; 

a 
estranha agenda de Moro nos... DCM noticia

Pedro 
Zambarda de 

Araujo

4/7/2022

Bancada evangélica ataca Lula 
por fala sobre aborto, e aliados 

veem erro 
estratégico Folha noticia N/A

4/7/2022
Lula ameniza fala de pressão a 

deputados e tenta explicar 
declaração sobre aborto Folha noticia

José Matheus 
Santos

4/7/2022 Alemanha registra menor 
número de abortos em 25 anos G1 noticia Deutche Welle

4/7/2022 Americanos pró-aborto querem 
impor seu extremismo a ... Gazeta do Povo coluna/opiniao Valerie Hube

4/7/2022

“Vivemos em sociedades 
violentas onde abuso, violência 

sexual e assédio são 
naturalizados”, diz senadora 

colombiana
Gênero e 
Número coluna/opiniao

María José 
Pizarro

4/7/2022 XP/Ipespe: Bolsonaro volta a 
superar Lula entre evangélicos

Jornal de 
Brasília noticia N/A

4/7/2022

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – 
Você votaria em um candidato 

com uma agenda 
pró-aborto? Jovem Pan enquete N/A

4/7/2022
Lula defende aborto “padrão 
europeu” no Brasil – Boletim 
Coppolla n.065 (07/04/2022) Jovem Pan coluna/opiniao Caio Copolla

4/7/2022
Lei na Espanha proíbe assediar e 
intimidar mulheres que optarem 

por aborto Marie Claire noticia N/A

4/7/2022
UB, MDB, PSDB E CIDADANIA 

DISPUTARÃO JUNTOS O 
PLANALTO Meio noticia N/A

4/7/2022
Notícia em Destaque

Notícia em 
Destaque noticia Paulo Garcia

4/7/2022 Michigan quer garantir direito a 
aborto no estado norte ...

Notícias ao 
Minuto noticia N/A

4/7/2022
Turismo de parto traz russas ao 

Brasil em busca de cidadania 
para filhos Poder 360 noticia

Thomas 
Traumann

4/7/2022 Após fala de Lula sobre aborto, 
veja lista de filmes que ... SiteBarra cultura e famosos Henrique Artuni
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Pondé analisa relativismo em 
debate sobre legalização do 

aborto: 
“Extremamente combatível dos 

dois lados” TV Cultura entrevista N/A

4/7/2022
Governo bloqueou sociedade 
civil em reunião de órgão de 

direitos humanos. UOL noticia Jamil Chade

4/7/2022
Lula reafirma ser contra aborto, 

mas pondera: 'É questão de 
saúde pública' UOL noticia N/A

4/7/2022
Marcelo Ramos rebate fala de 
Lula: 'Prefiro quando fala de 

fome' UOL noticia N/A

4/7/2022
Marta Suplicy: 'Fiquei surpresa, 
mas achei correto Lula defender 

o aborto' UOL noticia N/A

4/7/2022

'Lula não errou ao falar de 
aborto, mas precisa tomar 

cuidado com 
armadilhas', diz Sakamoto UOL Notícias coluna/opiniao

Leonardo 
Sakamoto

4/7/2022

'Questão do aborto é de saúde 
pública e imprensa deve ter 

cuidado com o 
tema', diz Chico Alves UOL Notícias coluna/opiniao Chico Alves

4/7/2022

Lula afirma ser contra o aborto 
após declaração que repercutiu: 

'Mesmo 
sendo contra, ele existe' UOL Notícias noticia N/A

4/7/2022

Lula avalia que errou em falas 
sobre aborto e pressão a 

deputados, diz 
Kennedy Alencar UOL Notícias noticia

Kennedy 
Alencar

4/7/2022

Lula fala sobre aborto: 'Deveria 
ser transformado em questão de 

saúde 
pública' UOL Notícias noticia N/A

4/7/2022 Mariliz: Lula erra ao trazer aborto 
para o debate e incendeia ... UOL Notícias coluna/opiniao

Mariliz Pereira 
Jorge

4/7/2022
Marta Suplicy: 'Fiquei surpresa, 
mas achei correto Lula defender 

o aborto' UOL Notícias entrevista N/A

4/7/2022 Bolsonaro explora fala de Lula 
sobre aborto

Valor 
Econômico noticia

Fabio 
Marakawa

4/7/2022 Lula sobre aborto: Mesmo eu 
sendo contra, ele existe

Valor 
Econômico noticia Marina Falcão

4/7/2022 O que Alckmin, cotado para vice 
de Lula, pensa sobre aborto VEJA noticia Ricardo Ferraz
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4/8/2022 Federação juvenil católica pede 
publicidade pró-aborto livre ... ACI Digital noticia N/A

4/8/2022 Liberal e pró-aborto, Ketanji 
Brown Jackson é a primeira ... ACI Digital noticia N/A

4/8/2022
Direito à vida - Aliados Brasil

Aliados Brasil 
Oficial noticia Marcia Casali

4/8/2022 Aborto pelo mundo: quais países 
legalizaram e como é ... Bebê Abril informativo N/A

4/8/2022 Debate sobre aborto é 
interrompido Blogs coluna/opiniao Flávia Oliveira

4/8/2022 Lula e o aborto Brasil 247 coluna/opiniao Marcia Tiburi

4/8/2022

Queiroga afirma que governo 
Bolsonaro é “contra aborto” e 

“defende as 
mulheres” CNN Brasil noticia

Douglas Porto e 
Nicole Diniz

4/8/2022 "Brasileiros não fazem aborto 
porque é proibido"

Correio do 
Estado noticia Giba Um

4/8/2022

Lula, o aborto seguro e a história 
de uma mulher preta. Por Maria 

dos Anjos 
Cypriano DCM coluna/opiniao N/A

4/8/2022
Entenda o impacto nos eleitores 
de baixa renda das declarações 

de Lula sobre aborto Extra noticia N/A

4/8/2022
Aborto vale debate, mas eleição 
é barreira, dizem especialistas 

após recuo de Lula Folha noticia
Tayguara 

Ribeiro
4/8/2022 Percalços de Lula Folha editorial N/A

4/8/2022 Papo de Política #106: a moral e 
os costumes G1 noticia N/A

4/8/2022
Lula pró-aborto tenta confundir o 

debate sobre saúde pública e 
menospreza a vida Gazeta do Povo coluna/opiniao Cristina Graeml

4/8/2022

Ativista é julgada na Polônia por 
assistência ao aborto e pode 

pegar três 
anos de prisão O Globo noticia N/A

4/8/2022 Evangélicos e a dura realidade do 
aborto – Por pastor Zé Barbosa Jr Revista Forum coluna/opiniao

Zé Barbosa 
Junior

4/8/2022

Bolsonaro usa fala de Lula sobre 
aborto para indispor rival com 

religiosos, 
diz Josias de Souza UOL Notícias noticia Josias de Souza

4/8/2022
Reação a Lula em fala sobre 

aborto expõe tática das milícias 
bolsonaristas UOL Notícias noticia

Leonardo 
Sakamoto

4/9/2022 'Somos contra o aborto no Brasil', 
diz Jair Bolsonaro A Tribuna noticia N/A
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4/9/2022

Lula não perderá um único voto 
por ter dito que aborto é questão 

de saúde 
pública, diz Marcia Tiburi Brasil 247 noticia N/A

4/9/2022 Lula falou do aborto, e fez bem Folha coluna/opiniao Elio Gaspari

4/9/2022
Turismo de parto traz russas ao 

Brasil em busca de cidadania 
para filhos Folha noticia

Flavia 
Montovani e 
Raquel Lopes

4/9/2022 Causar a morte de um inocente 
em gestação deve ser uma ... Gazeta do Povo coluna/opiniao André Uliano

4/9/2022
Grupo pró-vida diz que lei do 
aborto no Colorado levará ao 

infanticídio Gospel Prime noticia N/A

4/9/2022 Chá de canela pode realmente 
causar um aborto? Mega Curioso informativo N/A

4/9/2022
Após 13 abortos em 12 anos, 

mulher consegue finalmente ser 
...

Notícias ao 
Minuto noticia N/A

4/9/2022 Bolsonaro rebate fala de Lula e 
diz ser contra o aborto no ... O Dia noticia N/A

4/9/2022 Aborto, perdas e Semana Santa Revista Forum coluna/opiniao N/A

4/9/2022
Brasil registra 88 mortes por 

covid em 24 horas; média móvel 
é de 154 UOL noticia N/A

4/10/2022 Ciro critica fala de Lula sobre 
aborto e diz que declaração ... Bahia.Ba noticia N/A

4/10/2022 "Não podemos nos calar diante 
da abominação do aborto"

Brasil Sem 
Medo coluna/opiniao

Diógenes 
Freire·

4/10/2022 Lula, o aborto e os militares Carta Capital coluna/opiniao Camilo Aggio

4/10/2022 Lula fala em direito ao aborto. 
Será que vem aí? Delas Ig coluna/opiniao Fhoutine Marie

4/10/2022 Legalização do aborto será fruto 
de mobilização contra a direita

Diário Causa 
Operária noticia N/A

4/10/2022
'Somos contra o aborto no Brasil', 

diz Bolsonaro - O Estado de S. 
Paulo. (2022-04-09) Estadão noticia N/A

4/10/2022 Ciro critica fala de Lula sobre 
aborto seguro: 'Estapafúrdia' Estado de Minas noticia Ana Mendonça

4/10/2022 Protesto contra alta de preços e 
governo Bolsonaro divide leitores Folha noticia

Merinele 
Felinto

4/10/2022

Ciro critica Lula por fala sobre 
aborto em Harvard; Doria e 

Tebet falam de 
'consenso' e 'união' na terceira 

via G1 noticia
Pedro Henrique 

Gomes

4/10/2022 Ciro diz que fala de Lula sobre 
aborto é 'estapafúrdia' e ...

MatoGrossoAoV
ivo noticia N/A
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4/10/2022
Aborto é algo que ‘todo mundo 

deve ter direito, e não vergonha’, 
diz Lula Notícias Gospel noticia N/A

4/10/2022
Cultura de morte: Espanha 

aprova lei para prender quem 
orar contra o aborto Notícias Gospel noticia Will R. Filho

4/10/2022 Depois do "kit gay", Bolsonaro 
apela ao fantasma do aborto O Globo coluna/opiniao

Bernardo de 
Melo e franco

4/10/2022 Lula falou de aborto, e fez bem O Globo coluna/opiniao Elio Gaspari

4/10/2022 Ciro Gomes diz que fala de Lula 
sobre aborto é "estapafúrdia" Poder360 noticia N/A

4/10/2022 Ciro diz que fala de Lula sobre 
aborto é 'estapafúrdia' Terra entrevista N/A

4/10/2022
Brasil registra 39 mortes e mais 
de 6 mil casos de covid-19 nas 

últimas 24 horas UOL noticia N/A

4/11/2022
Pecado de eleitor cristão que 

vota em candidato pró-aborto é 
... ACI Digital noticia N/A

4/11/2022 Fala de Lula sobre aborto 
favorece Bolsonaro aGazeta Bahia noticia N/A

4/11/2022
Bispo goiano: cristão que vota 
em candidato pró-aborto peca 

gravemente Aleteia noticia N/A

4/11/2022 “Lula é um genocida de inocentes 
quando prega o aborto ...

Brasil Sem 
Medo noticia

Diógenes 
Freire·

4/11/2022 Bolsonaro sobre aborto: "Lula é o 
genocida de pessoas ...

Correio 
Braziliense noticia Ingrid Soares

4/11/2022
VÍDEO: Na GloboNews, Flávia 

Oliveira defende declaração de 
Lula sobre aborto DCM noticia

Alessandro 
Fernandes

4/11/2022

Por que falas de Lula sobre 
aborto e classe média 

preocupam aliados; ouça 
podcast Folha noticia N/A

4/11/2022
Lula e o aborto como “saúde 

pública”: falácia segue estratégia 
para aprovar prática no Brasil Gazeta do Povo coluna/opiniao

Jocelaine 
Santos

4/11/2022
Espanha aprova pena de prisão 

para quem orar em frente a 
clínicas de aborto Guiame noticia N/A

4/11/2022 Ao falar sobre o tema aborto, 
Bolsonaro chama Lula de ...

ISTOÉ 
DINHEIRO noticia

Estadão 
Conteúdo

4/11/2022

Ministério Público dos EUA retira 
acusação de homicídio a mulher 

que terá 
induzido aborto

Jornal de 
Notícias noticia N/A
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4/11/2022

Feto é encontrado em lixão na 
fronteira de Mato Grosso do Sul | 

Jornal 
Midiamax Midiamax noticia

Marcos 
Morandi

4/11/2022 Estado do Maryland afasta veto 
conservador e expande ...

Notícias ao 
Minuto noticia Hélio Carvalho

4/11/2022
Atriz de Quanto Mais Vida, 

Melhor faz jus sobre cena de 
aborto: 'Ele brilha' Notícias da TV cultura e famosos Sabrina Castro

4/11/2022 Feto é encontrado em lixão em 
Pedro Juan Caballero R7 noticia N/A

4/11/2022 Annie Ernaux e as marcas de um 
aborto clandestino UOL cultura e famosos Página Cinco

4/11/2022 Moro 'devolve' votos a Bolsonaro 
em SP - e mais opiniões UOL Notícias coluna/opiniao N/A

4/11/2022
O tamanho da cilada em que Lula 

se meteu com a questão do 
aborto VEJA noticia

Rafael Moraes 
Moura

4/11/2022 Ciro ataca Lula por fala sobre 
aborto: "Estapafúrdia" - WSCOM WSCOM noticia N/A

4/12/2022 Bispo critica governadora por 
exigir 'direito ao aborto' na ... ACI Digital noticia N/A

4/12/2022 Michelle Critica Folha De SP Por 
Matéria Sobre Jesus: ‘Cristofobia’ ContraFatos noticia N/A

4/12/2022 Aborto: melhor estratégia 
eleitoral de Lula é radicalizar

Diário Causa 
Operária editorial N/A

4/12/2022
Aborto é questão de saúde 
pública, mas Brasil não está 

preparado para debate F5 coluna/opiniao
Cristiane 
Gercina

4/12/2022 A ingenuidade de Lula na defesa 
do aborto Folha coluna/opiniao

Mariliz Pereira 
Jorge

4/12/2022 Lula fala a coisa certa sobre 
aborto, e cai o mundo Folha coluna/opiniao Marcelo Coelho

4/12/2022
O pesadelo das trabalhadoras 

estrangeiras que engravidam no 
Japão GZH noticia N/A

4/12/2022
Técnica em enfermagem é presa 
suspeita de fazer abortos em São 

Luís Imirante.com noticia N/A

4/12/2022
Governador de Oklahoma 

sanciona proibição quase total ao 
...

ISTOÉ 
DINHEIRO noticia Deutsche Welle

4/12/2022

“Quem defende o aborto é 
contra a soberania de Deus sobre 

a vida”, diz Eli 
Borges JM Notícia noticia Leiliane Lopes

https://midiamax.uol.com.br/policia/2022/feto-e-encontrado-em-lixao-da-fronteira-de-ms/
https://midiamax.uol.com.br/policia/2022/feto-e-encontrado-em-lixao-da-fronteira-de-ms/
https://midiamax.uol.com.br/policia/2022/feto-e-encontrado-em-lixao-da-fronteira-de-ms/
https://midiamax.uol.com.br/policia/2022/feto-e-encontrado-em-lixao-da-fronteira-de-ms/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1973655/estado-do-maryland-afasta-veto-conservador-e-expande-acesso-ao-aborto
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1973655/estado-do-maryland-afasta-veto-conservador-e-expande-acesso-ao-aborto
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/atriz-de-quanto-mais-vida-melhor-faz-jus-sobre-cena-de-aborto-ele-brilha-78873
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/atriz-de-quanto-mais-vida-melhor-faz-jus-sobre-cena-de-aborto-ele-brilha-78873
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/atriz-de-quanto-mais-vida-melhor-faz-jus-sobre-cena-de-aborto-ele-brilha-78873
https://noticias.r7.com/cidades/diario-digital/feto-e-encontrado-em-lixao-em-pedro-juan-caballero-11042022
https://noticias.r7.com/cidades/diario-digital/feto-e-encontrado-em-lixao-em-pedro-juan-caballero-11042022
https://www.uol.com.br/splash/colunas/pagina-cinco/2022/04/11/annie-ernaux-o-acontecimento-aborto.htm
https://www.uol.com.br/splash/colunas/pagina-cinco/2022/04/11/annie-ernaux-o-acontecimento-aborto.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2022/04/11/moro-devolve-votos-a-bolsonaro-em-sp---e-mais-opinioes.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2022/04/11/moro-devolve-votos-a-bolsonaro-em-sp---e-mais-opinioes.htm
https://veja.abril.com.br/politica/lula-se-meteu-numa-cilada-com-a-questao-do-aborto/
https://veja.abril.com.br/politica/lula-se-meteu-numa-cilada-com-a-questao-do-aborto/
https://veja.abril.com.br/politica/lula-se-meteu-numa-cilada-com-a-questao-do-aborto/
https://wscom.com.br/ciro-ataca-lula-por-fala-sobre-aborto-estapafurdia/
https://wscom.com.br/ciro-ataca-lula-por-fala-sobre-aborto-estapafurdia/
https://www.acidigital.com/noticias/bispo-critica-governadora-por-exigir-direito-ao-aborto-na-constituicao-de-michigan-53129
https://www.acidigital.com/noticias/bispo-critica-governadora-por-exigir-direito-ao-aborto-na-constituicao-de-michigan-53129
https://www.contrafatos.com.br/michelle-critica-folha-de-sp-por-materia-sobre-jesus-cristofobia/
https://www.contrafatos.com.br/michelle-critica-folha-de-sp-por-materia-sobre-jesus-cristofobia/
https://www.causaoperaria.org.br/rede/dco/opiniao/editoriais/aborto-melhor-estrategia-eleitoral-de-lula-e-radicalizar/
https://www.causaoperaria.org.br/rede/dco/opiniao/editoriais/aborto-melhor-estrategia-eleitoral-de-lula-e-radicalizar/
https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/colo-de-mae/2022/04/aborto-e-questao-de-saude-publica-mas-brasil-nao-esta-preparado-para-debate.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/colo-de-mae/2022/04/aborto-e-questao-de-saude-publica-mas-brasil-nao-esta-preparado-para-debate.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/colo-de-mae/2022/04/aborto-e-questao-de-saude-publica-mas-brasil-nao-esta-preparado-para-debate.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marilizpereirajorge/2022/04/a-ingenuidade-de-lula-na-defesa-do-aborto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marilizpereirajorge/2022/04/a-ingenuidade-de-lula-na-defesa-do-aborto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marilizpereirajorge/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marilizpereirajorge/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelocoelho/2022/04/lula-fala-a-coisa-certa-sobre-aborto-e-cai-o-mundo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelocoelho/2022/04/lula-fala-a-coisa-certa-sobre-aborto-e-cai-o-mundo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelocoelho/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2022/04/o-pesadelo-das-trabalhadoras-estrangeiras-que-engravidam-no-japao-cl1w5afkw000501huqe277h1e.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2022/04/o-pesadelo-das-trabalhadoras-estrangeiras-que-engravidam-no-japao-cl1w5afkw000501huqe277h1e.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2022/04/o-pesadelo-das-trabalhadoras-estrangeiras-que-engravidam-no-japao-cl1w5afkw000501huqe277h1e.html
https://imirante.com/noticias/sao-luis/2022/04/12/tecnica-em-enfermagem-e-presa-acusada-de-fazer-aborto-em-sao-luis
https://imirante.com/noticias/sao-luis/2022/04/12/tecnica-em-enfermagem-e-presa-acusada-de-fazer-aborto-em-sao-luis
https://imirante.com/noticias/sao-luis/2022/04/12/tecnica-em-enfermagem-e-presa-acusada-de-fazer-aborto-em-sao-luis
https://www.istoedinheiro.com.br/governador-de-oklahoma-sanciona-proibicao-quase-total-ao-aborto/
https://www.istoedinheiro.com.br/governador-de-oklahoma-sanciona-proibicao-quase-total-ao-aborto/
https://www.istoedinheiro.com.br/governador-de-oklahoma-sanciona-proibicao-quase-total-ao-aborto/
https://jmnoticia.com.br/quem-defende-o-aborto-e-contra-a-soberania-de-deus-sobre-a-vida-diz-eli-borges/
https://jmnoticia.com.br/quem-defende-o-aborto-e-contra-a-soberania-de-deus-sobre-a-vida-diz-eli-borges/
https://jmnoticia.com.br/quem-defende-o-aborto-e-contra-a-soberania-de-deus-sobre-a-vida-diz-eli-borges/
https://jmnoticia.com.br/quem-defende-o-aborto-e-contra-a-soberania-de-deus-sobre-a-vida-diz-eli-borges/


4/12/2022

Empresa do Vale do Silício pagará 
viagem a funcionárias do Texas 

que 
queiram abortar Marie Claire noticia N/A

4/12/2022
Após fala de Lula, deputada 
propõe dobrar pena a quem 

incitar o aborto Metrópoles noticia Igor Gadelha

4/12/2022 Joss Stone anuncia gravidez após 
sofrer aborto: “Realizada” Metrópoles cultura e famosos N/A

4/12/2022 Câmara de cidade de SC aprova 
criação de dia contra o aborto ND Mais noticia Kelley Alves

4/12/2022
Hemorragias na gestação PEBMED informativo

João Marcelo 
Martins

4/12/2022 Tribunal de Justiça mantém pena 
de 33 anos a homem que ... Popular Online noticia N/A

4/12/2022 Joss Stone anuncia gravidez após 
sofrer aborto: "Realizada" Terra cultura e famosos

Caroline 
Ferreira

4/12/2022
Aborto: lei brasileira não avança 

há dez anos. O que impede a 
legalização? UOL noticia N/A

4/12/2022

Lula é cobrado por senadores 
aliados sobre falas relacionadas a 

aborto, 
militares e classe média

Valor 
Econômico noticia João Valadares

4/12/2022
‘Falam de aborto para encobrir 
escândalo no MEC’, diz pastor 

lulista VEJA noticia

Maquiavel Por 
José Benedito 

da Silva 

4/12/2022
Governador de Oklahoma assina 

projeto de lei para ilegalizar 
aborto VEJA noticia N/A

4/12/2022
O que consola os petistas nessa 

crise da fala de Lula sobre o 
aborto VEJA coluna/opiniao

Radar por 
Robson Bonim

4/13/2022 Aborto "não é seguro, legal e 
gratuito" diz mãe de argentina ... ACI Digital noticia N/A

4/13/2022 Como está a formulação de leis 
para mulheres no Brasil ... Brasil de Fato noticia

Thayná 
Schuquel

4/13/2022
Direitos sexuais e reprodutivos 
na mira: avanços e ameaças no 

Brasil e na América Latina Catarinas noticia

Daniela 
Valenga e 

Morgana Guzzo

4/13/2022
"Enquanto o aborto for polêmico, 
dificilmente mudará a percepção 

pública", diz especialista ES Hoje noticia Jady Oliveira

4/13/2022
Bolsonaro adota novo lema 
religioso de olho em eleitor 

cristão Folha noticia
AnnaVirginia 

Ballousier

4/13/2022
Os 7 erros do debate público 

sobre aborto após declaração de 
Lula

Gênero e 
Número coluna/opiniao

Giuliana 
Bianconi e 

Sonia Côrrea
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4/13/2022 Espanha aprova lei para prender 
quem orar contra o aborto Gospel Prime noticia N/A

4/13/2022
Após falas sobre aborto, 

diferença nas pesquisas entre 
Lula e ... Itupeva Agora noticia N/A

4/13/2022
A realidade sobre o aborto

Jornal O São 
Paulo coluna/opiniao N/A

4/13/2022
Bolsonaro afirma que Lula irá 
‘aprovar aborto pelo Supremo 

Tribunal Federal’ Jovem Pan noticia N/A

4/13/2022
Após escândalo no MEC, 

Bolsonaro reúne-se com pastores 
no Alvorada Metrópoles noticia Flavia Said

4/13/2022
Bolsonaro afirma que Lula 

indicará ministros “abortistas” 
para o STF Metrópoles noticia Mayara Oliveira

4/13/2022

Bolsonaro relembra frase de Lula 
sobre aborto para tentar 

aumentar desgaste 
de petista O Globo noticia N/A

4/13/2022

TÉCNICA DE ENFERMAGEM É 
PRESA PELA POLÍCIA CIVIL 

SUSPEITA DE REALIZAR VÁRIOS 
ABORTOS EM SÃO LUÍS

Policiacivil.Ma.
Gov.Br noticia N/A

4/13/2022 AL aprova moção contra Lula por 
falas sobre políticos, aborto ... RDNEWS noticia Jaques Gosh

4/13/2022 Caminhos do feminismo popular 
na América Latina - Teoria e ... Teoria e Debate coluna/opiniao N/A

4/13/2022
Bolsonaro chama Lula de 

"genocida de inocentes" por 
declaração sobre aborto Terra noticia N/A

4/13/2022
Renata Corrêa lança livro e fala 
de aborto: 'Mulheres sofrendo 

em silêncio' UOL cultura e famosos Rafaela Polo

4/13/2022
Bolsonaro chama Lula de 

"genocida de inocentes" por 
declaração sobre aborto UOL Economia noticia Reuters

4/14/2022

Bolsonaro supõe que Lula 
conseguirá aprovar legalização 

do aborto em acordo 
com o STF Bnews noticia N/A

4/14/2022
Mantida pena de 20 anos de 

homem que estuprou e obrigou 
enteada a abortar

Campo Grande 
News noticia Silvia Frias

4/14/2022 Quatro coisas sobre Marine Le 
Pen que provavelmente você ... Gazeta do Povo noticia Fábio Galão
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4/14/2022

A insensatez da esquerda, a 
covardia do aborto e um 
ensinamento valioso com 

a "mão da esperança"
Jornal da Cidade 

Online coluna/opiniao
Mariana 
Lescano

4/14/2022 Deputado federal Eli Borges se 
posiciona contra o aborto e ... Portal do Amaral noticia Jonas Amaral

4/14/2022 Legalização do aborto divide 
opiniões em Guarapuava Portal RSN noticia Maya Maier

4/14/2022 Espanha vai punir quem orar 
contra aborto Rádio 93 FM noticia Marcella Bastos

4/14/2022 O Clone: Mel perde o bebê e fica 
arrasada: “Foi um aborto”

Resumo das 
Novelas Online cultura e famosos N/A

4/14/2022
Posto de saúde faz mulheres 
baixarem calça para liberar 

anticoncepcional... UOL noticia Rebeca Veltore

4/14/2022
Florida sanciona lei que proíbe 
aborto após a 15ª semana de 

gravidez
Valor 

Econômico noticia N/A

4/15/2022
O Acontecimento: drama sobre o 

aborto prova urgência 60 anos 
depois C7nema cultura e famosos N/A

4/15/2022 Governador da Florida assina lei 
de proibição do aborto após ...

Notícias ao 
Minuto noticia N/A

4/15/2022

Kentucky barra acesso ao aborto 
com nova lei e se torna o 

primeiro estado 
dos EUA onde mulheres não 
podem interromper gravidez O Globo noticia Reuters

4/16/2022 Todo aborto é assassinato de um 
inocente! Gaudium Press noticia N/A

4/16/2022
Astrid Fontenelle: 'Tenho cuidado 

ao dar opinião. Não quero ser 
cancelada' UOL entrevista

Astrid 
Fontenelle

4/16/2022
Aborto: “Mulher tem direito ao 
seu corpo? Claro, mas não a um 

outro” VEJA coluna/opiniao José Casado

4/17/2022

Ditadura provocou aborto de 
jovem com choque elétrico em 

órgãos genitais, 
comprovam áudios Carta Campinas noticia N/A

4/17/2022
Presidente peruano propõe 

castração química para 
estupradores de menores

Carta Capital noticia AFP

4/17/2022 ConJur - Maioria dos PLs sobre 
aborto tramitando em 2021 ...

Consultor 
Jurídico noticia N/A

4/17/2022 Precisamos discutir o aborto Estado de Minas coluna/opiniao Bebel Soares

4/17/2022
Em O Clone, Mel se desespera 
com aborto: 'Não quero perder 

mais nada' Notícias da TV cultura e famosos
Danielle 
Amorim
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4/17/2022

Aborto: maioria dos 26 projetos 
sobre a prática que tiveram 

algum andamento 
no Congresso em 2021 

criminaliza ou tenta restringi-la O Globo noticia Melissa Duarte

4/17/2022

Após aborto, Mel fica chocada 
com conversa sobre bebê mal 

formado e 
questiona: “Não posso mais ter 

filho?”
Observatório da 

TV cultura e famosos
Guilherme 
Rodrigues

4/17/2022
Apresentadora da Globo anuncia 

gravidez um ano após sofrer 
aborto

PORTAL 
TARAUACÁ cultura e famosos N/A

4/17/2022
Filha de Mano Brown, Domenica 

Dias grava filme sobre aborto: 
'Culpa e medo' UOL cultura e famosos Alan de Faria

4/18/2022
Simone Tebet se diz contra o 

aborto, mas quer que assunto 
não seja tabu ACI Digital noticia N/A

4/18/2022 Eleitores evangélicos preferem 
Bolsonaro, certo? Errado! JOTA noticia

Daniel 
Marcelino

4/18/2022 Mudanças para a Licença-
maternidade do INSS Mix Vale informativo N/A

4/18/2022
Pesquisa mostra posicionamento 
dos jovens sobre aborto, armas e 

maconha O Cafezinho noticia Gabriel Barbosa

4/18/2022
Pr. Neil Barreto é acusado de 
engravidar jovem e propor 

aborto O Fuxico Gospel noticia N/A

4/18/2022 Flávio Dino: 'sou contra o aborto 
e acho que a legislação não ... Portal Guará noticia N/A

4/18/2022
Tebet: Sou contra o aborto, mas 

assunto não pode ser tratado 
como um tabu UOL entrevista N/A

4/18/2022 Por que aliados estão 
preocupados com Lula VEJA coluna/opiniao

MATHEUS 
LEITÃO

4/18/2022 Tainã Gois: Precisamos falar do 
silêncio do aborto na esquerda Viomundo coluna/opiniao Tainã Gois

4/19/2022 Ex-Mulher Pera toma mais de 
700 injeções na gravidez

· Famosos e 
Celebridades cultura e famosos

Caroline 
Ferreira

4/19/2022
Descriminalização do aborto tem 
apoio de maioria das mulheres 

da geração Z Exame noticia
Caroline 
Riviera

4/19/2022
Teresa Silva em lágrimas ao 

recordar aborto da mãe: “Claro 

que senti culpa…” Hiper Fm cultura e famosos Inês Santos

4/19/2022 Uma família criada pelo aborto? 
Livro de perversão infantil

Instituto Plinio 
Corrêa de 
Oliveira noticia

Barcelos de 
Aguiar
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4/19/2022

Lula coloca nas suas alucinações 
públicas temas que merecem 

discussões 
profundas, não conversa de 

pileque Jovem Pan coluna/opiniao
 Álvaro Alves 

de Faria

4/19/2022

Conseguimos barrar as pautas do 
aborto e ideologia de gênero, diz 

Bolsonaro 
em Cuiabá OLivre noticia

Reinaldo 
Fernandes

4/19/2022

Pastor Neil Barreto nega que 
tenha sugerido aborto a jovem 

que teria 
engravidado Portal do Trono noticia Portal do Trono

4/19/2022 Milton Neves coloca questão 
polêmica em pauta e provoca ... RD1 noticia Paulo Carvalho

4/19/2022 Orar contra o aborto pode dar 
cadeia na Espanha – Comunhão

Revista 
Comunhão noticia Lila Barros

4/19/2022
Pró vida? Em áudio, militares 
relatam tortura que causou 

aborto em mulher UOL coluna/opiniao nina lemos

4/19/2022
Áudios do STM na ditadura têm 

confissão sob marteladas e 
aborto após choque UOL Notícias noticia Lola Ferreira

4/19/2022

As declarações de Lula sobre o 
aborto e a classe média podem 

prejudicá-lo 
na eleição?

Valor 
Econômico coluna/opiniao

Christopher 
Garman

4/19/2022
Declarações de Lula sobre aborto 
não alteram movimentação nas 

redes sociais
Valor 

Econômico noticia Juliana Granjeia

4/20/2022
Bolsonaro diz que Poderes 
podem ser aperfeiçoados e 

critica ... Focus.jor noticia N/A

4/20/2022
Campanha de Lula tem crise com 
vaivém de narrativas e disputa na 

comunicação Folha noticia

Catia Seabra e 
Victoria 
Azevedo

4/20/2022
Falarás de aborto Folha coluna/opiniao

Conrado Ubner 
Mendes

4/20/2022 Legalização do aborto interessa à 
democracia Folha coluna/opiniao

Luis Felipe 
Miguel

4/20/2022 Fantaspoa 2022: crítica de "O 
Apego", filme de suspense ... GZH cultura e famosos Ticiano Osório

4/20/2022 Grávida, Flávia pira com ameaça 
e medo de aborto em Quanto 

Mais Vida, Melhor

Notícias da TV cultura e famosos Guilherme 
Machado4/20/2022 Uso de contracepção reversível 

de longa duração após o aborto 
medicamentoso

PEBMED informativo João Marcelo 
Martins

4/20/2022

Após abortos espontâneos, mãe 
adota menina aos 49 anos e 

recebe críticas: 
"Pais geriátricos" Revista Crescer noticia N/A
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4/20/2022
Abuso sexual, suicídio, visões de 
Jesus: o que diz Damares em seu 

1º livro. UOL noticia
Mariana 
Gonzalez

4/20/2022
Ciro Gomes: aborto não é 

tragédia. Tragédia é a morte de 
mulheres UOL entrevista nina lemos

4/20/2022

Ciro Gomes responde sobre 
aborto, legalização da maconha, 

Petrobras e 
outros temas UOL Notícias entrevista N/A

4/20/2022 Declarações sobre aborto não 
mudam movimentação nas redes

Valor 
Econômico noticia

Julianna 
Granjeia

4/21/2022 Yelp toma decisão polêmica 
sobre funcionários que fazem ... BIT magazine noticia

Laura 
Alvarenga

4/21/2022
Esther Solano: Vamos falar de 

aborto quando a gente ganhar a 
eleição? Carta Capital coluna/opiniao Esther Solano

4/21/2022

Pré-candidata do PSTU ao 
Planalto defende pauta do 

aborto na eleição: 
‘Temos que legalizar’ Carta Capital entrevista Vera Lúcia

4/21/2022 ConJur - Ana Carolina Santos: É 
momento de discutir aborto?

Consultor 
Jurídico coluna/opiniao

Ana Carolina 
Moreira Santos

4/21/2022

Deputado de PE diz que 
evangélicas abortam e leva 

resposta de parlamentar 
evangélico JM Notícia noticia Leilane Lopes

4/21/2022
Boulos comenta críticas de Ciro 
sobre seu apoio à chapa Lula-

Alckmin O Cafezinho noticia N/A

4/21/2022 Na Alepe, João Paulo (PT) diz que 
deputados da extrema ...

Portal de 
Prefeitura noticia Luiz Fernandes

4/21/2022
Mães pedem à Justiça direito ao 

aborto por malformação: eugenia 
ou empatia? UOL coluna/opiniao Luiza Souto

4/21/2022
Por que imprensa só questiona 

políticos sobre aborto de 4 em 4 
anos? UOL coluna/opiniao

Isabel Del 
Monde

4/21/2022
Lula acena a evangélicos e 

jovens, e PT tenta se esquivar de 
crise Yahoo Esportes noticia

Carolina 
Linhares

4/22/2022
Inglesa é presa por rezar em 

silêncio ao passar por um centro 
... ACI Digital noticia N/A

4/22/2022
Cida Barbosa: Voto pró-vida

Correio 
Braziliense coluna/opiniao Cida Barbosa

4/22/2022 Salário maternidade: Por quanto 
tempo o benefício é pago? Jornal Contábil informativo

Esther 
Vasconcelos
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4/22/2022
Seminário Internacional de 

Bioética destaca a defesa da vida 
...

Jornal O São 
Paulo noticia N/A

4/22/2022

Vídeo: deputado comunista diz 
que “evangélicas abortam” e 

sofre invertida 
de pastor Notícias Gospel noticia Will. R. Filho

4/22/2022 Julieta revela a Sérgio que está 
esperando um filho dele

Observatório da 
TV cultura e famosos Felipe Brandão

4/22/2022 maconha e aborto voltam a ser 
pauta

Portal de 
Prefeitura coluna/opiniao Luiz Fernandes

4/22/2022 Culpada, segundo a lei: um texto 
sobre aborto no Brasil UOL coluna/opiniao Natalia Tierman

4/23/2022 Pelo direito à vida e à dignidade 
das mulheres Blogs coluna/opiniao

 Jacqueline 
Pitanguy e Leila 

Linhares 
Barsted

4/23/2022
Mais ricos são favoráveis a 

descriminalizar aborto; mais 
pobres são contra Exame noticia

Gilson Garret 
Jr.

4/23/2022

Mãe de gêmeos é presa por 
suspeita de tentativa de aborto e 

de 
infanticídio; um dos bebês foi 

achado no lixo G1 noticia N/A

4/23/2022
Matilde Breyner revela ter 

sofrido aborto: "Esta não é a 
minha ... Impala cultura e famosos N/A

4/23/2022 A líder de um movimento pró-
aborto morreu durante aborto? MonitoR7 checagem de fatos N/A

4/24/2022
A descriminalização do aborto

Jornal Cruzeiro 
do Sul coluna/opiniao

Dom Julio Endi 
Akamine

4/24/2022
Matilde Breyner recorda que 
sofreu um aborto na primeira 

gestação N-TV cultura e famosos Sofia Esteves

4/24/2022 Pré-candidata contraria Tárcio e 
se mostra contra a ... PB Agora noticia N/A

4/24/2022
Pré-candidato defende a 

legalização do aborto, mas diz: “A 
... PB Agora noticia N/A

4/24/2022 “Não cabe relativização na defesa 
da vida”, diz Bolsonaro Poder360 noticia N/A

4/24/2022

“Ninguém quer ver seu filho 
homem indo para a escola e 

voltando menininha”, diz 
Eduardo Bolsonaro Politica Livre entrevista Davi Lemos

4/25/2022 ConJur - Nacionalismo cristão 
compromete separação Estado ...

Consultor 
Jurídico coluna/opiniao

João Ozorio de 
Melo
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4/25/2022

Se contrapondo a Lula, Bolsonaro 
cita ações de seu governo contra 

o aborto 
no Brasil JC Online noticia Cássio Oliveira

4/26/2022 Caras | Alison Sudol, atriz de 
"Monstros Fantásticos e Onde ... Caras cultura e famosos N/A

4/26/2022

Gêmeos morrem após “mãe” 
abortá-los em casa e jogar um 

deles no lixo do 
banheiro Costa Norte noticia N/A

4/26/2022 Damares apoia líder integralista 
para a Câmara dos Deputados Folha noticia Fábio Zanini

4/26/2022
Em julho, saímos às ruas de Cuba 

de forma ingênua, afirma 
opositor Folha noticia Sylvia Colombo

4/26/2022

Lula e Bolsonaro são iguais na 
economia e diferentes na 

política, diz Vera 
Lúcia, do PSTU Folha noticia

Carolina 
Linhares

4/26/2022

Morre segundo bebê de mulher 
que foi presa por tentativa de 

aborto e 
infanticídio em Mogi G1 noticia N/A

4/26/2022
Viciada dá à luz, abandona 

recém-nascida embaixo de ponte 
... G5 NEWS noticia

Daffiny 
Delgado

4/26/2022 “Abortoduto": deputados pró-
vida barram PL que pode ... Gazeta do Povo coluna/opiniao

Jocelaine 
Santos

4/26/2022 Mulheres do Texas forçadas a 
viajar para outro estado e ... GZH noticia N/A

4/26/2022 Retrospetiva de Paula Rego abre 
no Museu Picasso

Jornal de 
Notícias cultura e famosos N/A

4/26/2022 Critérios para fazer um novo 
pedido de Salário-Maternidade Mix Vale informativo N/A

4/26/2022 Lula arrisca perder apoio após 
fala sobre aborto, diz pesquisa Money Times noticia N/A

4/26/2022

Em defesa da vida, Brasil assinou 
documento contra o aborto junto 

a 31 
países Notícias Gospel noticia Will R. Filho

4/26/2022

Mais de 500 bebês são salvos da 
morte, após campanha de oração 

contra o 
aborto Notícias Gospel noticia Will R. Filho

4/26/2022

Após ser acusada de engravidar 
fiel Pastor Neil Barreto anuncia 

afastamento 
da igreja

O Buxixo 
Gospel noticia N/A
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4/26/2022 Urgente! Pastor Neil Barreto 
anuncia afastamento da igreja O Fuxico Gospel noticia N/A

4/26/2022 Atriz de 'E o Vento Levou' sofreu 
overdose acidental nas ... OFuxico cultura e famosos Raphael Araújo

4/26/2022 Se homens podem engravidar 
também devem poder abortar

R7 
Entretenimento coluna/opiniao Melhor não ler

4/26/2022 Projeto que criava 'bolsa estupro' 
é arquivado The Intercept noticia Bruna de Lara

4/26/2022

Vera Lúcia responde sobre 
aborto, legalização da maconha, 

posse de arma e 
outros temas UOL Notícias entrevista N/A

4/26/2022 Paulo Coelho critica comunicação 
de Lula, depois deleta mensagem VEJA noticia N/A

4/27/2022
Perfis vendem abortivo pelo 
Twitter; prática é proibida no 

Brasil
Brasil Sem 

Medo coluna/opiniao
Diógenes 

Freire·

4/27/2022 Entenda por que os republicanos 
da Flórida estão em guerra ... Estadão noticia N/A

4/27/2022

Terceira via foi sequestrada pelo 
caciquismo político, diz Felipe 

d'Avila, 
do Novo Folha noticia

Victoria 
Azevedo

4/27/2022 Aborto: um problema não se 
resolve matando alguém Gazeta do Povo coluna/opiniao Cristina Graeml

4/27/2022 Nova derrota da agenda pró 
aborto no Texas

Instituto Plinio 
Corrêa de 
Oliveira noticia

Barcelos de 
Aguiar

4/27/2022

Licença-maternidade pelo INSS: 
Veja quem pode ser beneficiado 

com o 
benefício Mix Vale informativo N/A

4/27/2022 Artistas e o aborto – Muvuca 
Popular Muvuca Popular cultura e famosos N/A

4/27/2022 Aborto de feto de 6 meses está 
sendo investigado em Santarém O Liberal noticia Andria Almeida

4/27/2022 A líder radical que morreu após 
aborto legal na Argentina Pleno.News coluna/opiniao Marco Feliciano

4/27/2022

Após tomar 700 injeções para 
evitar aborto, ex-Mulher Pêra 

mostra seu 
primogênito Reporter Social cultura e famosos N/A

4/27/2022

Luiz Felipe D'Avila responde 
sobre aborto, legalização da 

maconha, 
Petrobras e outros temas UOL Notícias entrevista N/A

4/28/2022
Cármen cobra providências sobre 

estupro e morte de menina 
yanomami Migalhas noticia N/A
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4/28/2022 365 Dias 3 | Data, trailer, trama e 
tudo o que sabemos Pipocas Club cultura e famosos Thiago Muniz

4/29/2022
Adolescente de 14 anos 

engravida após estupro coletivo 
na Ucrânia

Aventuras na 
História noticia N/A

4/29/2022 Causa epigenética de aborto 
espontâneo é identificada e ... Canaltech noticia

Augusto Dala 
Costa

4/29/2022

BISPOS DIVULGAM MENSAGEM 
AO POVO BRASILEIRO: FÉ, 
ESPERANÇA E CORAJOSO 

COMPROMISSO COM A VIDA E O 
BRASIL CNBB noticia N/A

4/29/2022

Doria admite abrir diálogo com 
Lula e agora coloca em dúvida 

decisões de 
Moro Folha noticia

Carolina 
Linhares

4/29/2022 O “abortoduto” adiado e a 
batalha pela vida no Congresso Gazeta do Povo editorial N/A

4/29/2022

Texas decide que lei do 
batimento cardíaco seja mantida: 

"Bebês serão 
salvos" Guiame noticia N/A

4/29/2022
Aluna acusa professor de 

violação. Jovem terá engravidado 
e ... Impala noticia N/A

4/29/2022
Bolsonaro tem medo da 

democracia - ISTOÉ 
Independente IstoÉ noticia

Marco Antonio 
Villa

4/29/2022

Oklahoma pode se tornar 1º 
estado norte-americano a proibir 

completamente o 
aborto Jovem Pan noticia N/A

4/29/2022
Li Martins diz que é cedo para 

engravidar de novo após aborto: 
"Medo" NaTelinha cultura e famosos N/A

4/29/2022 Campanha contra aborto nos 
EUA salva 455 bebês da morte Rádio 93 FM noticia

Juliano 
Medeiros

4/30/2022 Quase 10 MILHÕES de bebês 
abortados na Inglaterra, País ...

Aliados Brasil 
Oficial noticia N/A

4/30/2022

Fala de Lula sobre Bolsonaro 'não 
gostar de gente, mas de policial' 

vira 
alvo nas redes Blogs noticia N/A

4/30/2022 Se Nos Deixam: Julieta revela 
gravidez na TV Dicas na Internet cultura e famosos N/A

4/30/2022 Bolsonaro não gosta de gente, 
gosta de policial, diz Lula Folha noticia

Victoria 
Azevedo

4/30/2022 Empresas passam a custear 
viagens de funcionárias que ... Folha noticia Rafael Balago
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4/30/2022

Em encontro com cristãos no 
PDT, Ciro diz que legalizar aborto 

não é tarefa 
de presidente G1 noticia

Luiz Felipe 
Barbiéri

4/30/2022 Como fundações estrangeiras 
incentivam posição pró-aborto ... Gazeta do Povo coluna/opiniao

Jônatas Dias 
Lima

4/30/2022 Relatório da ONU mostra que 
50% das gravidezes no mundo ... Jornal da USP noticia João Dallara

4/30/2022 "Aborto é um debate importante 
de saúde pública", diz Padilha Poder360 noticia Malu Mões

4/30/2022
Li Martins faz revelação sobre 

família após viver aborto: 
"Medo" RD1 cultura e famosos N/A

4/30/2022
Mulher pede para ladrões 

devolveram pingente com cinzas 
de seu bebê Revista Crescer noticia N/A

4/30/2022 Salário-maternidade em caso de 
aborto espontâneo é vetado ... VG Notícias noticia

Lucione 
Nazareth

13/04.2022 O que pode ser um sangramento 
no início da gestação? UOL informativo

Larissa 
Cassiano

INTERNACIONAIS
DATA TÍTULO VEÍCULO TIPO AUTORIA

4/1/2022

Papa encontrará presidente de 
Malta, firme contra aborto: 

“Jamais 
assinarei, prefiro renunciar” Aleteia noticia N/A

4/1/2022
Quase metade das gravidezes no 

mundo é indesejada, aponta 
ONU DW noticia N/A

4/1/2022 Polícia encontra cinco fetos na 
cave de uma ativista anti ... Jornal SOL noticia N/A

4/4/2022

BIG BROTHER: MAFALDA MATOS 
RECORDA PASSADO DIFÍCIL: “O 
ABORTO FOI UMA EXPERIÊNCIA 

PENOSA Maria cultura e famosos N/A

4/6/2022 Arcebispo de São Paulo lamenta 
apoio de Lula ao aborto Aleteia noticia N/A

4/6/2022
Lula diz que “pauta da família é 

muito atrasada” e volta a 
defender aborto Aleteia noticia N/A

4/7/2022

Bispo brasileiro recorda 
neutralidade partidária da Igreja, 

mas reforça que 
aborto é inaceitável Aleteia noticia N/A

4/7/2022
Criminalização do aborto não é 
tabu e deve ser discutido por 

candidatos UOL Notícias coluna/opiniao N/A
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4/8/2022
Espanha aprova prisão para 

quem reza diante de clínicas de 
aborto Aleteia noticia N/A

4/8/2022

Oklahoma aprova lei que 
criminaliza aborto. 10 anos de 

prisão para médicos que o 
praticarem ZAP aeiou noticia N/A

4/10/2022 O aborto, os homens públicos e a 
Igreja Aleteia noticia N/A

4/12/2022
Governador de Oklahoma 

sanciona proibição quase total ao 
aborto DW noticia N/A

4/16/2022
What happens if America’s 
Supreme Court overturns 
women’s right to abortion The Economist noticia N/A

4/29/2022 Organizações aceleram envio de 
contraceção de emergência ... Expresso noticia N/A

4/29/2022 EUA. Califórnia prepara-se para 
ser um "refúgio" do aborto Jornal i noticia N/A

4/29/2022 Lideranças católicas na América 
Latina discutem sobre a ...

Jornal O São 
Paulo noticia N/A

4/29/2022 Estado da Califórnia prepara-se 
para ser um "refúgio" do aborto Jornal SOL noticia N/A

4/30/2022 EUA. Representante republicana 
diz que gravidez por ... Observador noticia N/A
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