
NACIONAIS

DATA TÍTULO VEÍCULO TIPO AUTORIA

2/1/2022
Damares associa gravidez de crianças 

e adolescentes ao uso do TikTok. Carta Capital noticia N/A

2/1/2022
Romance noir de vencedora do Nobel 

é libelo contra a estupidez Folha cultura/entretenimento
Karla 

Monteiro

2/1/2022

Saiba quem são e como atuam as 
juízas negras cotadas por Biden para a 

Suprema Corte Folha noticia
Rafael 
Bolago

2/1/2022

https://www.blogdorobertoararipina.
com.br/ha-risco-da-ditadura-da-toga-

impor-aborto-diz-porta-voz-da-
bancada-evangelica/

Blog do 
Roberto 
Araripina coluna/opiniao

Roberto 
Gonçalves

2/2/2022
Damares associa gravidez precoce a 

TikTok, rede lançada em 2016 Estadão noticia N/A

2/2/2022

Médico usa argumento enganoso ao 
fazer campanha contra vacinação de 

crianças Estadão noticia
Clarissa 
Pacheco

2/2/2022 21 técnicas de matar em silêncio Folha coluna/opiniao

Conrado 
Hübner 
Mendes

2/3/2022 Democracia em risco de desmanche 
nos EUA

Estadão noticia Paula Sotero

2/3/2022
PT vai lançar podcast para evangélicos 

com música gospel Estadão noticia Vera Rosa

2/3/2022
Cármen Lúcia, do STF, assina carta 

pró-aborto com nomes da ...
Gazeta do 

Povo noticia
Leonardo 
Desideri

2/3/2022
Os compromissos que Moro vai 

propor aos evangélicos
Gazeta do 

Povo noticia
Renan 

Ramalho

2/4/2022
Deputados da Espanha aprovam 

condenar a prisão quem ... ACI Digital noticia N/A

2/4/2022
Políticas e ativistas defendem aborto 

em carta a candidatos ... ACI Digital noticia N/A

2/4/2022

Sobrinha de Marine Le Pen sugere 
apoio a Zemmour e racha ultradireita 

na França Folha noticia
Paloma 
Varón

2/4/2022 Suprema camuflagem
Gazeta do 

Povo editorial N/A
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2/5/2022
Bolsonaro não é o ‘único candidato’ 
dos evangélicos, afirma pesquisador Estadão entrevista Levy Teles

2/5/2022
Correr regularmente favorece a 

fertilidade Estadão coluna/opiniao
Silvia 
Herrera

2/5/2022

Estante: Do clássico de Alfred Jarry ao 
romance de estreia do vencedor do 

Booker Prize Estadão cultura/entretenimento

Antonio 
Golçalves 

Filho

2/5/2022
Quais são os perigos da gravidez 

tardia? Estadão noticia N/A

2/5/2022

Costa Rica, país mais estável da 
América Central, vai às urnas com 

recorde de candidatos Folha noticia
Sylvia 

Colombo

2/7/2022
'Carta aos cristãos': Moro se posiciona 
contra aborto e sexualização precoce

Correio 
Braziliense noticia

Maria 
Eduarda 
Cardim

2/7/2022
EUA: centros “anti-aborto” recebem 

milhões em impostos Esquerda.net noticia N/A

2/7/2022
Em ‘carta aos cristãos’, Moro afirma 

ser contra ampliar lei do aborto Estadão noticia Daniel Reis

2/7/2022

Lula e Moro são vítimas de fake news 
promovidas por evangélicos pró-

Bolsonaro Folha noticia

Anna 
Virginia 

Balloussier

2/7/2022

Moro defende lei contra aborto e 
imunidade tributária de igrejas em 

carta a evangélicos Folha noticia
Matheus 
Teixeira

2/7/2022
Em 'carta aos cristãos', Moro afirma 

ser contra ampliar lei do aborto GZH noticia Daniel Reis

2/7/2022
Moro defende isenção de impostos 
para igrejas e diz ser contra aborto ig noticia

Agência O 
Globo

2/7/2022
Em ‘carta aos cristãos’, Moro afirma 

ser contra ampliar lei do aborto IstoÉ noticia
Estadão 

Conteúdo

2/7/2022
Carta aos evangélicos: Moro diz que 

lutará contra ampliação do Metrópoles noticia
Victor 
Fuzeira

2/7/2022
Moro defende a “não ampliação” do 

aborto em carta aos cristãos... Poder360 noticia
Patrícia 

Nadir

2/7/2022
Em ‘carta aos cristãos’, Moro afirma 

ser contra ampliar lei do aborto Política noticia Daniel Reis

2/7/2022
Em carta a cristãos, Moro critica 

sexualização precoce e aborto r7 noticia
Augusto 

Fernandes

2/7/2022
Sérgio Moro diz a cristãos ser contra 

'ampliar lei do aborto'
tribuna do 

norte noticia N/A

2/7/2022
Sergio Moro posiciona-se contra o 

aborto
Valor 

Econômico noticia

André 
Guilherme 

Vieira

2/8/2022

Aborto nos EUA: como avanço no 
tratamento de prematuros torna 

debate mais 
complexo

BBC noticia
Alessandra 

Corrêa
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2/8/2022

Homem é preso suspeito de matar 
mulher ao descobrir que ela estava 

grávida em RO Folha noticia
Francisco 

Costa

2/8/2022 Libertem as tetas Folha noticia
Mariliz 

Pereira Jorge

2/8/2022

Em carta, Moro diz que vai manter 
imunidade tributária de igrejas e 

defender lei do aborto G1 noticia N/A

2/8/2022
Moro assina carta aos cristãos contra 

aborto e sexualização precoce O TEMPO noticia
Lucyenne 

Landim

2/8/2022

#Verificamos: É falso que vacina 
contra Covid-19 causou aborto em 
‘100% das gestantes’ em estudo da 

Pfizer piaui checagem de fatos
CAROL 

MACÁRIO

2/8/2022

Em carta aos cristãos, Sergio Moro 
promete não taxar igrejas e se diz 

contra o aborto
portal de 
prefeitura noticia

Wanderson 
Pontes

2/8/2022

"Nosso cão virou as costas para minha 
esposa após ela sofrer aborto 

espontâneo", conta marido
Revista 
Crescer noticia N/A

2/8/2022 Moro toma posição contra o aborto
Valor 

Econômico noticia

André 
Guilherme 

Vieira

2/8/2022
Bolsonaro usa palácios para acenos a 

mulheres, ruralistas e evangélicos Estadão noticia

Felipe 
Frazão, 
Eduardo 
Gayer e 
Weslley 

Galzo

2/9/2022

Mulher condenada em El Salvador por 
homicídio devido a aborto 

espontâneo é 
libertada após dez anos O Globo noticia Reuters

2/9/2022
Deputados querem que população 
denuncie clínicas de aborto no ES A Gazeta coluna/opiniao

Leonel 
Ximenes

2/9/2022

Tribunal de Justiça condena funerária 
e HCM de Rio Preto por erro em 

entrega de feto
Diário da 

Região noticia
Rodrigo 

Lima

2/9/2022

Salvadorenha condenada por suposto 
aborto é libertada após 10 anos de 

prisão Estadão noticia N/A

2/9/2022

Salvadorenha condenada por suposto 
aborto é libertada após 10 anos de 

prisão Estadão noticia N/A

2/9/2022

Tudo o que você precisa saber sobre a 
situação constitucional do aborto nos 

EUA
Gazeta do 

Povo coluna/opiniao
André 
Uliano

2/9/2022
Requisitos para receber o Salário-

Maternidade Urbano do INSS mix vale informativo N/A

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/02/homem-e-acusado-de-matar-mulher-ao-descobrir-que-ela-estava-gravida-em-ro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/02/homem-e-acusado-de-matar-mulher-ao-descobrir-que-ela-estava-gravida-em-ro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/02/homem-e-acusado-de-matar-mulher-ao-descobrir-que-ela-estava-gravida-em-ro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marilizpereirajorge/2022/02/libertem-as-tetas.shtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2022/02/08/em-carta-moro-diz-que-vai-manter-imunidade-tributaria-de-igrejas-e-defender-lei-do-aborto.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2022/02/08/em-carta-moro-diz-que-vai-manter-imunidade-tributaria-de-igrejas-e-defender-lei-do-aborto.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2022/02/08/em-carta-moro-diz-que-vai-manter-imunidade-tributaria-de-igrejas-e-defender-lei-do-aborto.ghtml
https://www.otempo.com.br/politica/moro-assina-carta-aos-cristaos-contra-aborto-e-sexualizacao-precoce-1.2609263
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2/9/2022

Moro assina carta aos cristãos 
contra aborto e sexualização precoce 

- Jornal de Uberaba
nornal de 
uberaba noticia N/A

2/9/2022

Tribunal dos EUA decide a favor de 
Biden sobre aconselhamento ao 

aborto
Notícias ao 

Minuto noticia N/A

2/9/2022

Mulher condenada em El Salvador por 
homicídio devido 

a aborto espontâneo é libertada ... O Globo noticia Reuters

2/9/2022

Policial católico suspenso por rezar 
em frente a clínica de aborto será 

indenizado o livre noticia
Luiz Felipe 

Costa

2/9/2022

Avaliação pré-concepção de 
abortamento recorrente: valor 

adicional do 
estudo vascular e metabólico PEBMED coluna/opiniao

João 
Marcelo 
Martins

2/10/2022
Ales quer que população denuncie 

clínicas de aborto esbrasil noticia
Josué de 
Oliveira

2/10/2022

Número de abortos caiu 60% no Texas 
após entrada em vigor de lei mais 

restritiva dos EUA mix vale noticia Folhapress

2/10/2022

Mais de dez anos depois, El Salvador 
liberta mulher acusada de homicídio 

qualificado após sofrer aborto 
espontâneo observador noticia Ana Souza

2/10/2022
Abortos no Texas caem 60% no 1º 

mês após lei restritiva... Poder360 noticia N/A

2/10/2022
Libertada mulher que sofreu aborto 

espontâneo record news noticia
Virginia 
Galvan

2/11/2022
Aborto: 15 anos depois, "a prática 

aconselha algumas ... Esquerda.net noticia Ana Campos

2/11/2022
Aborto: 15 anos depois, "a prática 
aconselha algumas modificações" Esquerda.net entrevista

Adriana 
Lopera.

2/11/2022

Postagem que cita aumento de 
doenças entre militares dos EUA após 

a vacinação usou dados incorretos Estadão noticia
Projeto 

Comprova

2/11/2022
Direito penal não deve ser usado 
como instrumento de educação Folha coluna/opiniao

Hélio 
Schwartsma

n

2/11/2022

Moro chama de gafe verbal 
comentário de Kim sobre partido 

nazista Folha noticia
João Pedro 

Pitombo

2/11/2022

Moro erra na geografia e cita região 
do Nordeste que não existe; veja 

mapa Folha noticia N/A

2/11/2022
Autoridades chinesas preparam plano 
de intervenção para prevenir aborto

mundo ao 
minuto noticia N/A
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2/11/2022

BE questiona Ministério da Saúde 
sobre atraso na divulgação de dados 

sobre aborto observador coluna/opiniao
Pedro Vaz 

Patto

2/11/2022

Não há relatórios sobre interrupção 
voluntária da gravidez desde 2019. 

DGS garante que a tendência é 
de descida observador noticia

Inês 
Santinhos 
Gonçalves

2/11/2022

Número de abortos caiu 60% no Texas 
após entrada em vigor de lei mais 

restritiva dos EUA portal6 noticia Folhapress

2/11/2022
Taís Araujo revela ter sofrido aborto e 

que planejava adotar uma criança r7 cultura/entretenimento
Hora da 
venenosa

2/12/2022
Chama a Jane, Berlinale 2022, pra 

vencer Estadão cultura/entretenimento
Rodrigo 
Fonseca

2/12/2022

Justiça anula condenação de 
feminicídio que originou 'Ni Una a 

Menos' na Argentina Folha noticia AFP

2/12/2022 Um ano da posse de Joe Biden Folha coluna/opiniao
José Maria 

Ramos

2/12/2022
Texas reduz em 60% o aborto: o 

começo da batalha pela Vida

Instituto 
Plínio Correa 

de Oliveira noticia
 Correa de 

Sá

2/12/2022

Número de abortos caiu 60% no Texas 
após entrada em vigor de lei mais 

restritiva dos EUA
Jornal do 
Comércio noticia N/A

2/12/2022

Após investigação preliminar da 
polícia, desaparecimento de bebê foi 

descartado Terceira Via noticia N/A

2/12/2022

A gravidez da Rihanna, a luta das 
mulheres pelo direito à laqueadura, a 
dor das mães negras, a parentalidade 

LGBTQIA+ e o luto de um aborto 
espontâneo. Veja a lista de 
referências da equipe Gama cultura/entretenimento N/A

2/13/2022

‘A desinformação cria falsas 
memórias’, diz pesquisador de 

Harvard Estadão entrevista
Giovanna 

Eolf

2/13/2022
Les Passagers de la Nuit': bonde 

francês em Berlim Estadão cultura/entretenimento
Rodrigo 
Fonseca

2/13/2022

The Economist: Guinada à direita da 
Flórida faz governador pensar na Casa 

Branca Estadão noticia
The 

Economist

2/13/2022
Uberaba registrou mais de 360 casos 
de gravidez na adolescência em 2021 JM Online noticia

Bruno 
Campos

2/13/2022

Entre os Bolsonaros, em Brasília, 
Mendanha é conhecido como 

“político-melancia” Jornal Opção noticia N/A
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2/13/2022

Almodóvar critica extrema direita e 
defende aborto legal: 'Sou defensor 

da 
liberdade física total da mulher sobre 

o próprio corpo' O Globo entrevista
Alessandro 

Soler

2/13/2022

Almodóvar critica extrema direita e 
defende aborto legal: 'Sou defensor 
da liberdade física total da mulher 

sobre o próprio corpo' Yahoo noticia
Alessandro 

Soler

2/13/2022

'Call Jane', drama cômico sobre 
aborto, esquenta disputa no Festival 

de Berlim Folha cultura/entretenimento Bruno Ghetti

2/13/2022

'Call Jane', drama cômico sobre 
aborto, esquenta disputa no Festival 

de Berlim Yahoo cultura/entretenimento Bruno Ghetti

2/14/2022

Líder pró-vida condena entrega em 
massa de “pílula do dia seguinte” em 

Buenos Aires ACI Digital noticia
Giselle 
Vargas

2/14/2022

Lei do Batimento Cardíaco do Estado 
do Texas Já Salvou a Vida de Mais de 

Quinze Mil Bebês e Reduziu 
Drasticamente Número de Abortos

Crítica 
Nacional coluna/opiniao

angelica ca e 
paulo eneas

2/14/2022 Ecos de Philippe Garrel pela Berlinale Estadão cultura/entretenimento
Rodrigo 
Fonseca

2/14/2022
Médico cristão vai a Justiça contra 

ordem que o proíbe de salvar bebês Gospel Prime noticia N/A

2/14/2022

Biden e sua opção preferencial pró 
lgbt: discrimina católicos e queima de 

igrejas?

Instituto 
Plínio Correa 

de Oliveira coluna/opiniao
Barcelos de 

Aguiar

2/14/2022
Esposa de Marcos Mion revela aborto 

espontâneo: 'O anjinho da família' O Dia cultura/entretenimento N/A

2/14/2022
Candidatos que se mostram religiosos 

por conveniência Pelo News coluna/opiniao
Marco 

Feliciano

2/14/2022
Suzana Gullo revela sexo e nome de 
bebê que perdeu com Marcos Mion

Revista Quem 
Globo cultura/entretenimento N/A

2/15/2022
Artigo de juiz discorre sobre direito ao 

aborto no Brasil CGN noticia
Justiça 
federal

2/15/2022

Ministra Cármen Lucia é acusada em 
mídias digitais de assinar carta pró-

aborto
Coletivo 

Bereia checagem de fatos

2/15/2022
Vacina e aborto: meu corpo, minhas 

regras
Diário Causa 

Operária editorial

Coletivo de 
Mulheres 

Rosa 
Luxemburgo 

– PCO

2/15/2022

OMS publica recomendações para 
tratamento de complicações por 

aborto inseguro
Dourados 

Agora noticia Hugo Silva
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2/15/2022
Suzana Gullo revela sexo e nome de 
bebê que perdeu com Marcos Mion

pais e filhos 
UOL cultura/entretenimento N/A

2/15/2022

Homem é preso em Trindade após 
perseguição à ex-companheira 

grávida
Polícia Civil 

Goias noticia N/A

2/15/2022

Bebês sobrevivem a parto prematuro 
de 22 semanas no Reino Unido: 
“Meus milagres vivos”, diz mãe

Razoõs para 
acreditar noticia

Gabriel 
Pietro

2/15/2022
Antropóloga e freira a favor do aborto 

lançam livro sobre feminismo VEJA noticia
Lucas 

Vettorazzo

2/16/2022
Remédios abortivos vendidos pela 

internet estão na mira do MP ACI Digital noticia N/A

2/16/2022

MP denuncia homem pela prática de 
feminicídio e aborto em Pimenta 

Bueno
Correio 

Rondonia noticia

Ministério 
Público de 

RO

2/16/2022
Especulações sobre o Urso de Ouro 

2022 Estadão cultura/entretenimento
Rodrigo 
Fonseca

2/16/2022

MP denuncia acusado de matar 
grávida para não assumir bebê e 

esconder relação extraconjugal, em 
RO G1 noticia

 Matheus 
Afonso

2/16/2022 Malta não legaliza o aborto
Gaudium 

News noticia N/A

2/16/2022

Entenda o caso que pode mudar o 
tratamento constitucional 

do aborto nos EUA - Gazeta do Povo
Gazeta do 

Povo coluna/opiniao
André 
Uliano

2/16/2022

PIMENTA BUENO: MP-RO denuncia 
homem pela prática de feminicídio 

e aborto
Rondonia ao 

vivo noticia

Ministério 
Público de 

RO

2/16/2022

Suspeito de perseguir grávida por 
causa de paternidade é preso e 
descobre que filho era de outro Terra noticia

Larissa 
Feitosa

2/17/2022

CÂMARA DA FLÓRIDA APROVA 
PROIBIÇÃO DO ABORTO APÓS 15 

SEMANAS A Gazeta noticia
Arlaine 
Castro

2/17/2022

Flórida avança em projeto de lei que 
proíbe aborto após 15 semanas de 

gestação Achei USA noticia Debora Maia

2/17/2022
Equador descriminaliza aborto em 

casos de estupro G1 noticia N/A

2/17/2022

Homem acusa ex de ter abortado 
filho dele a pedido do atual marido e 

é preso por injúria e ameaças G5 news noticia
Gabriella 

Vaz

2/17/2022
Parlamento do Equador aprova regras 

para aborto em casos de estupro
ISTOÉ 

DINHEIRO noticia
Alexandra 

Valencia

2/17/2022
Equador aprova lei que permite 

aborto em casos de violação
mundo ao 

minuto noticia

Márcia 
Guimaro 
Rodrigues
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17-fev.

Assembleia da Flórida, controlada por 
republicanos, aprova lei que limita 

direito ao aborto O Globo noticia N/A

2/17/2022
Parlamento do Equador aprova regras 

para aborto em casos de estupro Terra noticia
Alexandra 

Valencia

2/18/2022

Equador aprova aborto por estupro 
reduzindo prazo para mulheres 

adultas 24 horas noticia Léo de Paula

2/18/2022
Equador aprova despenalização do 

aborto em casos de estupro
Agência 

Brasil noticia
Alexandra 

Valencia

2/18/2022
Equador aprova despenalização do 

aborto em casos de estupro Brasil de Fato noticia
Michele de 

Mello

2/18/2022
Eddie Vedder ainda está aprendendo 

a viver com a perda Estadão cultura/entretenimento
David 

Marchese

2/18/2022

Escritor usa vivência com TOC e 
Síndrome do Pânico para criar saga 

sobre cura emocional Estadão cultura/entretenimento

Luis 
Alexandre 

Souza 
Ventura

2/18/2022

Espanha: Contraste entre máxima 
proteção aos animais e total 

legalização do aborto
Gaudium 

Press noticia N/A

2/18/2022
Feminista afirma que gravidez é uma 

doença e abortos são necessários Gospel Prime noticia N/A

2/18/2022

Assembleia Nacional do Equador 
descriminaliza aborto em casos de 

estupro Jovem Pan noticia N/A

2/18/2022
Equador aprova despenalização 
do aborto em casos de estupro 

Portal 
Rondon noticia N/A

2/18/2022
Equador aprova lei que permite 

aborto em casos de estupro Z portal noticia N/A

2/19/2022
MPF pede ação do governo contra 

venda de abortivos na internet
Brasil sem 

medo noticia
Diógenes 

Freire·

2/19/2022

'Call Jane', drama cômico sobre 
aborto, esquenta disputa no Festival 

de Berlim Folha cultura/entretenimento Bruno Ghetti

2/19/2022

Festival de Berlim premia 'Fogaréu', 
filme brasileiro sobre crianças feitas 

escravas Folha cultura/entretenimento N/A

2/19/2022
Presidente do Equador vetará lei que 

regula aborto em caso de estupro
Gazeta do 

Povo noticia Agência EFE

2/19/2022

Carla Marins fala sobre feminismo, 
maternidade e do arrependimento 

por ter posado nua gshow cultura/entretenimento

Eligia 
Aquino 

Cesar

2/19/2022

Lasso vetará descriminalização do 
aborto em caso de estupro no 

Equador Jovem Pan noticia N/A

2/19/2022

Gengivite gravidica: saiba como 
previnir o problema a doença que 

pode causar aborto espontâneo Meu Passeio informativo
Ana Paula 
Quinteiro
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2/19/2022

Sucesso em Tropicaliente, Carla 
Marins defende legalização do 

aborto.
Notícias da 

TV cultura/entretenimento N/A

2/19/2022

Muitas pessoas contrárias ao aborto 
ajudariam uma amiga a abortar, 

aponta 
estudo Olhar Digital noticia

Edson 
Kaique Lima

2/19/2022

Jovem Pan: Lasso vetará 
descriminalização do aborto em caso 

de estupro no Equador Tutube N/A

2/19/2022

Eleitor sem voto definido defende 
LGBT, família e é antiaborto, diz 

estudo. UOL noticia
RODRIGO 

RATIER

2/19/2022
Alemanha quer fim de lei da era 

nazista que dificulta aborto Brasil de Fato noticia
Deutsche 

Welle

2/19/2022
Governo alemão quer acabar com lei 

da era nazista que dificulta aborto Operamundi noticia
Deutsche 

Welle

2/20/2022
Macron quer que aborto seja incluído 

na Carta dos Direitos da ...
Gazeta do 

Povo noticia Agência EFE

2/20/2022
Como limitar a politização do 

Supremo? Folha coluna/opiniao

DANIEL 
WEI LIANG 

WANG

2/20/2022

Mariana Uhlmann desabafa sobre 
terceira gravidez: "Meu emocional 

estava péssimo! Eu não conseguia ter 
gratidão por aquele momento" Glamour cultura/entretenimento N/A

2/20/2022

Microsoft cria algoritmo para 
“prever” quais adolescentes 

poderiam ficar grávidas Olhar Digital noticia João Barbosa

2/20/2022

Bebês superam expectativas dos 
médicos e sobrevivem a parto 

prematuro de 22 semanas Terra noticia
Marcelo 
Henrique

2/20/2022

Microsoft criou algoritmo para 
"prever" quais adolescentes 
específicas ficariam grávidas tudocelular noticia N/A

2/20/2022

Microsoft criou algoritmo assustador 
para prever quais adolescentes 

engravidariam Yahoo noticia N/A

2/21/2022

As alianças de Bolsonaro, Putin e 
Orbán contra o aborto e pela família 

tradicional
Agência 
Pública noticia/entrevista

Mariama 
Correa

2/21/2022
Corte colombiana descriminaliza 

aborto até 24ª semana de gestação BBC noticia N/A

2/21/2022
Colômbia descriminaliza o aborto nas 

primeiras 24 semanas de gravidez. Carta Capital noticia AFP

2/21/2022
Pela legalização do aborto em 

qualquer situação
Diário Causa 

Operária coluna/opiniao N/A
2/21/2022 Colômbia - aborto Estadão noticia N/A
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2/21/2022
Colômbia descriminaliza aborto até o 

sexto mês de gestação Estadão noticia N/A

2/21/2022
Eventos de touradas podem ser 

banidos na Cidade do México Estadão noticia N/A

2/21/2022
Colômbia descriminaliza aborto nos 

primeiros seis meses de gravidez Exame noticia AFP

2/21/2022
Colômbia descriminaliza aborto até a 

24ª semana de gestação Folha noticia
Sylvia 

Colombo

2/21/2022
Justiça da Colômbia descriminaliza 
aborto até 24ª semana de gravidez G1 noticia

 France 
Presse

2/21/2022
Colômbia descriminaliza aborto até 

24 semanas de gestação
Gazeta do 

Povo noticia Agência EFE

2/21/2022
Colômbia descriminaliza o aborto nas 

primeiras 24 semanas de gravidez Metrópoles noticia
Judite 

Cypreste

2/21/2022
Aborto até a 24ª semana é 

descriminalizado na Colômbia... Poder360 noticia N/A

2/21/2022

Polícia Civil investiga caso de aborto 
que aconteceu em banheiro de uma 

agroindústria de Concórdia
Rádio 
Aliança noticia

Cristiano 
Mortari

2/20/2022
Macron quer que aborto seja incluído 

na Carta dos Direitos da ...
Gazeta do 

Povo noticia Agência EFE

2/21/2022
Milhares de manifestantes contrários 

ao aborto marcham nos EUA
Correio 

Braziliense noticia
France 
Presse

2/21/2022
Suprema Corte dos EUA volta a deixar 

veto ao aborto em vigor no Texas Jovem Pan noticia N/A

2/21/2022

Após decisão constitucional, mulheres 
na Colômbia continuam luta por 

direitos reprodutivos Brasil de Fato noticia Ana Vračar 

2/22/2022
Bolsonaro sobre descriminalização do 

aborto: vidas inocentes ...
Correio 

Braziliense noticia Ingrid Soares

2/22/2022

Luana Piovani sofreu um aborto 
espontâneo e confessa: “Senti-me 

incapaz” SIC Notícias cultura e entretenimento N/A
2/22/2022 Colômbia descriminaliza aborto AFP noticia N/A

2/22/2022
Colômbia descriminaliza aborto até a 

24ª semana de gestação Andes-SN noticia N/A

2/22/2022
Colômbia descriminaliza aborto até a 

24ª semana de gestação CNN Brasil noticia N/A

2/22/2022
Bolsonaro sobre descriminalização do 

aborto: Vidas ...
Diário de 

Pernambuco noticia Ingrid Soares

2/22/2022

Em aceno a evangélicos, Bolsonaro 
critica descriminalização do aborto na 

Colômbia Estadão noticia
Iander 

Porcella

2/22/2022
Colômbia descriminaliza aborto até a 

24ª semana de gravidez
Estado de 

Minas noticia
Ana Laura 

Queiroz

2/22/2022
'A Filha Perdida' e 'Mães Paralelas' 
mostram que homens são inúteis Folha cultura/entretenimento

Marcelo 
Coelho
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2/28/2022

Aborto até 24ª semana envolve 
debate sobre viabilidade do feto, 

dizem médicos Yahoo noticia
ANA 

BOTTALLO
Internacionais

DATA TÍTULO VEÍCULO TIPO AUTORIA

2/4/2022

Florida avança com proibição de 
aborto após 15 semanas mesmo com 

violação 
ou incesto

Diário de 
Notícias noticia N/A

2/8/2022

Bispos europeus contrários à 
proposta de direito ao aborto na 

Carta da União Vatican News noticia
Antonella 
Palermo

2/9/2022

Europa: Bispos manifestam «profunda 
preocupação e oposição» à proposta 

de incluir aborto na Carta dos Direitos 
Fundamentais ecclesia noticia N/A

2/9/2022

Aborto e traições? Jéssica Nogueira 
comenta polémicas de Gonçalo 

Quinaz Sapo News cultura/entretenimento N/A

2/9/2022
Drama em “A Serra”: Vitória sofre 

princípio de aborto Sapo News cultura/entretenimento N/A

2/9/2022

Tribunal dos EUA decide a favor de 
Biden sobre aconselhamento ao 

aborto TSF noticia N/A

2/10/2022

Polónia: lei do aborto leva aos 
maiores protestos desde a queda do 

regime comunista rtp europa noticia N/A

2/11/2022

BE questiona Ministério da Saúde 
sobre atraso na divulgação de dados 

sobre aborto expresso noticia N/A

2/11/2022
Bloco assinala 15 anos da vitória do 

"Sim" no referendo ao aborto rtp europa noticia N/A

2/11/2022
Bloco assinala 15 anos da vitória do 

"Sim" no referendo ao aborto rtp europa noticia N/A

2/11/2022
Portugal sem dados sobre aborto 

desde 2018 e BE quer saber porquê rtp europa noticia
Felipe Santa-

Barbara

2/11/2022

"Passado a que não queremos voltar." 
BE diz que Portugal "está estagnado" 

quanto ao aborto TSF noticia N/A
2/14/2022 Gravidez na adolescência Roma News noticia N/A
2/15/2022 ma vida, muitas vidas... Granma coluna/opiniao N/A

2/15/2022

Homem acusado de assassinar 
grávida que se recusava a fazer 

aborto no Pará é procurado pela 
polícia Roma News noticia N/A

2/16/2022

Malta responde com veemência 
contra pressão europeia para aprovar 

aborto 
livre Aleteia noticia N/A
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2/17/2022
Parlamento do Equador aprova regras 

para aborto em casos de estupro SWI noticia N/A

2/21/2022
Colômbia descriminaliza aborto até 

24ª semana de gravidez SWI noticia N/A

2/21/2022

Supremo dos EUA nega novo recurso 
dos opositores à lei do aborto no 

Texas
TSF 01 i

2/23/2022
Colômbia legaliza aborto até ao sexto 

mês de gravidez euronews noticia N/A

2/23/2022
França: interrupção legal da gravidez 

sobe para 14 semanas expresso noticia N/A

2/23/2022
França estende direito ao aborto até 

14 semanas de gravidez SWI noticia N/A

2/23/2022
Uma afronta à dignidade humana: 

Igreja na Colômbia ... Vatican News noticia N/A

2/25/2022

Aborto na Colômbia: as sentenças são 
legais, mas nem sempre morais, diz 

Dom Ceballos Vatican News noticia
Alina Tufani 

Diaz

2/27/2022
O avanço do aborto e a cultura da 

morte: quais tarefas realizar? Aleteia noticia

Francisco 
Borba 

Ribeiro 
Neto 
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