
NACIONAIS
DATA TÍTULO VEÍCULO TIPO AUTORIA

3/1/2022

Aborto até 24ª semana envolve 
debate sobre viabilidade do 

feto, dizem médicos Cidade Verde noticia N/A

3/1/2022

Jornalista da Globo sugere que 
os EUA sejam sancionados por 

invasões DCM noticia N/A

3/1/2022
Confira as principais estreias do 

streaming em março Estadão cultura/entretenimento
Daniel 
Silveira

3/1/2022

Mortes violentas de crianças no 
Brasil caíram 40% no biênio 

2019-2021 - Eu, Rio! Eu rio noticia N/A

3/1/2022

Manuela D'Ávila e deputadas 
entram na Justiça contra Carla 

Zambelli após associação a 
'esquerda genocida' G1 noticia N/A

3/1/2022

Manuela D’Ávila e deputadas 
processam a bolsonarista 

Zambelli por instigar violência Hora do povo noticia N/A

3/1/2022

Absurdo: Colômbia libera o 
aborto de crianças com até 6 

meses pnb online coluna/opiniao N/A

3/1/2022

Brasil registra queda de 40% 
nas mortes violentas de 

crianças no biênio 2019-2021
portal de 
prefeitura noticia Joice Silva

3/1/2022 Aborto é assassinato RDNews coluna/opiniao

Lousdembe
rgue 

Rondon

3/2/2022
Mais radical lei pró-aborto dos 

EUA é rejeitada pelo Senado ACI Digital noticia N/A

3/2/2022

Abalada, esposa de Kaká perde 
filha após aborto espontâneo: 

"Ainda tenho crises" Contigo cultura/entretenimento N/A
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https://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,confira-as-principais-estreias-do-streaming-em-marco,70003994122
https://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,confira-as-principais-estreias-do-streaming-em-marco,70003994122
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3/2/2022

Carol Dias, esposa de Kaká, 
sofre aborto espontâneo: "Falta 

um pedaço de mim"
Correio 

Braziliense cultura/entretenimento
Cecilia 

Soter

3/2/2022

Mulher de Kaká lamenta aborto 
espontâneo: 'Falta um pedaço 

de mim' F5 UOL cultura/entretenimento N/A

3/2/2022

Biden defende aborto e diz que 
vai perseguir oligarcas russos: o 

discurso sobre o Estado da 
União Gazeta do Povo noticia EFE

3/2/2022

Carol Dias, esposa de Kaká, 
revela que sofreu aborto e 

perdeu bebê IstoÉ GENTE cultura/entretenimento N/A

3/2/2022
Carol Dias, esposa de Kaká, 
revela aborto espontâneo Metrópoles cultura/entretenimento N/A

3/2/2022

Mulher de Kaká sofre aborto 
espontâneo e desabafa: 

'Pedaço de mim' Notícias da TV cultura/entretenimento N/A

3/2/2022

Como finalmente vencemos o 
caso legal do aborto na 

Colômbia
openDemocrac

y coluna/opiniao
Valeria 
Pedraza 

3/2/2022

Carol Dias, esposa de Kaká, 
revela que sofreu aborto 
espontâneo e faz relato 

comovente: 'Falta um pedaço 
de mim' PurePeople cultura/entretenimento

Matheus 
Queiroz

3/2/2022

Carol Dias revela que sofreu 
aborto e perdeu bebê com 

Kaká: "Falta um pedaço de mim
Revista Quem 

Globo cultura/entretenimento N/A

3/3/2022

Biden se recusa a explicar por 
que apoia o aborto mesmo 

sendo católico ACI Digital noticia N/A

3/3/2022

Sentença pró-aborto diminui a 
proteção às mulheres da 

Colômbia, diz líder pró-vida ACI Digital noticia N/A

3/3/2022

Senadores da Flórida devem 
proibir aborto após a 15ª 

semana de gestação
Brasil sem 

medo noticia
Diógenes 

Freire·

3/3/2022
Mulher indiciada por aborto e 

ocultação de cadáver
Campos24hora

s noticia N/A

3/3/2022

Câmara de Rio Preto aprova 
repúdio à Colômbia pela 

descriminalização do aborto
Diário da 

Região noticia
Arthur 
Pazin

3/3/2022

'Tenho crises', revela Carol 
Dias, mulher de Kaká, sobre 

aborto E+ Estadão cultura/entretenimento N/A
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https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,tenho-crises-revela-carol-dias-mulher-de-kaka-sobre-aborto,70003996130


3/3/2022
‘Elke: mulher maravilha’ chega 

à sua casa com muita cor Estadão cultura/entretenimento Laila Nery

3/3/2022

Esposa de Kaká revela ter 
sofrido aborto espontâneo: 
'Ainda me encontro meio 

perdida' GZH cultura/entretenimento N/A

3/3/2022

Carol Dias, mulher de Kaká, 
revela que sofreu aborto 

espontâneo IstoÉ cultura/entretenimento
Estadão 
conteúdo

3/3/2022

Polícia Civil indicia mulher por 
aborto e ocultação de cadáver 

... Terceira Via noticia N/A

3/3/2022

Carol Dias revela que sofreu 
aborto e perdeu bebê com 
Kaká: "Falta um pedaço de 

mim" Yahoo cultura/entretenimento
Thaís 

Rodrigues

3/4/2022
Aborto tem avanço nas leis dos 

países da América Latina ACI Digital noticia N/A

3/4/2022
Quando o íntimo se torna 

coletivo. Carta Capital cultura/entretenimento
ALYSSON 
OLIVEIRA

3/4/2022

100 anos de Pasolini: O 
antiburguês e provocador que 
juntou na tela conflitos, poesia 

e utopias Estadão cultura/entretenimento
Luiz Zanin 

Oricchio

3/4/2022

Parlamento da Flórida aprova 
proibição do aborto após 15 

semanas de gravidez
Estado de 

Minas noticia AFP

3/4/2022
Quem decide sobre aborto, 

eutanásia e drogas? Folha coluna/opiniao

Hélio 
Schwartsma

n

3/4/2022

APROVADA PELA CÂMARA E 
SENADO DA FL, LEI QUE 

RESTRINGE ABORTO VAI PARA 
GOVERNADO Gazeta News noticia

Arlaine 
Castro

3/4/2022

Senado da Flórida aprova 
proibição do aborto após 15 

semanas de gravidez O Globo noticia N/A

3/4/2022
Pauta abortista ameaça a vida 

na América Latina O São Paulo noticia
Daniel 
Gomes

3/5/2022

Babel: Livros de Dora 
Barrancos, Patricia Hill Collins e 

Maria Lacerda de Moura 
refletem sobre o feminismo Estadão cultura/entretenimento

Maria 
Fernanda 
Rodrigues
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https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,100-anos-de-pasolini-antiburgues-convicto-e-provocador-juntou-na-tela-conflitos-poesia-e-utopias,70003998359
https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,100-anos-de-pasolini-antiburgues-convicto-e-provocador-juntou-na-tela-conflitos-poesia-e-utopias,70003998359
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2022/03/04/interna_internacional,1349964/parlamento-da-florida-aprova-proibicao-do-aborto-apos-15-semanas-de-gravide.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2022/03/04/interna_internacional,1349964/parlamento-da-florida-aprova-proibicao-do-aborto-apos-15-semanas-de-gravide.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2022/03/04/interna_internacional,1349964/parlamento-da-florida-aprova-proibicao-do-aborto-apos-15-semanas-de-gravide.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2022/03/quem-decide-sobre-aborto-eutanasia-e-drogas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2022/03/quem-decide-sobre-aborto-eutanasia-e-drogas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/
https://www.gazetanews.com/noticias/florida/2022/03/445550-aprovada-pela-camara-e-senado-da-fl-lei-que-restringe-aborto-vai-para-governador.html
https://www.gazetanews.com/noticias/florida/2022/03/445550-aprovada-pela-camara-e-senado-da-fl-lei-que-restringe-aborto-vai-para-governador.html
https://www.gazetanews.com/noticias/florida/2022/03/445550-aprovada-pela-camara-e-senado-da-fl-lei-que-restringe-aborto-vai-para-governador.html
https://www.gazetanews.com/noticias/florida/2022/03/445550-aprovada-pela-camara-e-senado-da-fl-lei-que-restringe-aborto-vai-para-governador.html
https://oglobo.globo.com/mundo/senado-da-florida-aprova-proibicao-do-aborto-apos-15-semanas-de-gravidez-1-25418706
https://oglobo.globo.com/mundo/senado-da-florida-aprova-proibicao-do-aborto-apos-15-semanas-de-gravidez-1-25418706
https://oglobo.globo.com/mundo/senado-da-florida-aprova-proibicao-do-aborto-apos-15-semanas-de-gravidez-1-25418706
https://osaopaulo.org.br/destaque/pauta-abortista-ameaca-a-vida-na-america-latina/
https://osaopaulo.org.br/destaque/pauta-abortista-ameaca-a-vida-na-america-latina/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/babel-livros-de-dora-barrancos-patricia-hill-collins-e-maria-lacerda-de-moura-refletem-sobre-o-feminismo/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/babel-livros-de-dora-barrancos-patricia-hill-collins-e-maria-lacerda-de-moura-refletem-sobre-o-feminismo/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/babel-livros-de-dora-barrancos-patricia-hill-collins-e-maria-lacerda-de-moura-refletem-sobre-o-feminismo/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/babel-livros-de-dora-barrancos-patricia-hill-collins-e-maria-lacerda-de-moura-refletem-sobre-o-feminismo/


3/5/2022

Ativistas tentam neutralizar a 
religião e a objeção de 

consciência para legalizar o 
aborto Gazeta do Povo noticia

Gabriel de 
Arruda 
Castro

3/5/2022

Luto eterno! Perda de cantora 
do Rouge é confirmada, Tais 
Araújo desabafa e Wanessa 

assume depressão TV Foco cultura/entretenimento Lucas Brito

3/6/2022

Aborto na Colômbia: a 'onda 
verde' que está 

descriminalizando interrupção 
da gravidez na América Latina BBC noticia N/A

3/6/2022

Invisível: muito além do 
petróleo - Descriminalização do 

aborto. Que luta é essa? Brasil 247 debate N/A
3/6/2022 O Padre Mário Esquerda.net coluna/opiniao Bruno Maia

3/6/2022

Apoio emocional para mulheres 
que sofrem abortos 

espontâneos e de repetição
Estado de 

Minas noticia
Rodrigo 

Melo

3/6/2022
Dia das Mulheres: o que falta 

conquistar?
Gama Revista 

UOL noticia
Manuela 
Stelzer

3/6/2022
Onda verde do aborto na 

América Latina
Gama Revista 

UOL noticia
Debora 

Diniz

3/6/2022

Em fenômeno raro, mãe dá à 
luz duas bebês com 5 dias de 

diferença; elas não são gêmeas IG News noticia
Shyrlene 

Souza

3/6/2022

Descriminalização do aborto é 
‘tendência na América Latina’? 

Entenda reflexos da ‘maré 
verde’ no Brasil Jovem Pan noticia

Caroline 
Hardt

3/6/2022
Licença-maternidade no INSS: 

Nova duração mix vale informativo N/A

3/6/2022
Esposa de Kaká relata aborto 

espontâneo e desabafa RD1 cultura/entretenimento
Carol 

Bittencourt

3/6/2022

Após anunciar perda da filha, 
esposa de Kaká se apega à fé 
para enfrentar o momento 

difícil: ‘me nutre’ TV Prime cultura/entretenimento
Laila 

Amorim

3/7/2022

Porto: eutanásia, aborto, 
objeção de consciência dos 

médicos e direitos das 
mulheres debatidos em evento 

mundial de Bioética expresso noticia N/A

3/7/2022

Família encontra feto dentro de 
vaso sanitário e denuncia caso 

à polícia
Correio 

Braziliense noticia Tim Filho
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3/7/2022

"Queremos uma sociedade que 
nos enxergue sem rótulos, 

apenas como seres humanos", 
diz mãe trans sobre ataques 
que recebe nas redes sociais Crescer noticia

Sabrina 
Ongratto

3/7/2022

Emprego de arma de fogo de 
uso restrito ou proibido: roubo 

majorado ou qualificado? Estadão coluna/opiniao

Luciano 
Anderson 
de Souza

3/7/2022
PT cria ‘núcleos evangélicos’ 

em 21 Estados Estadão noticia
Gustavo 

Côrtes

3/7/2022

Marilyn Manson proibia Evan 
Rachel de tomar 

anticoncepcionais e a obrigou a 
cozinhar após aborto IstoÉ GENTE cultura/entretenimento N/A

3/7/2022

Evan Rachel Wood sobre 
Marilyn Manson: 'Me fez 

cozinhar o jantar para ele após 
o aborto' Marie Claire cultura/entretenimento N/A

3/7/2022

“Assassinato”, diz vereador de 
Americana sobre aborto; 

Colômbia legalizou
Novo 

Momento noticia N/A

3/7/2022

Vereador Silvio Dourado critica 
legalização do aborto na 

Colômbia
Portal de 

Americana noticia N/A

3/7/2022

Evan Rachel Wood: 'Manson 
proibia pílula e me fez cozinhar 

após aborto'. UOL cultura/entretenimento N/A

3/8/2022

Câmara discute extinção do 'Dia 
Municipal da Luta contra o 

Aborto' ACidadeON noticia
Leonardo 

Santos

3/8/2022

Pórtico dos Reis Magos, em 
Natal, amanhece com cartazes 

de protesto pela 
legalização do aborto G1 noticia N/A

3/8/2022

Homenagem às ativistas dos 
direitos das mulheres no Dia 

Internacional da Mulher
Human Rigths 

Wacth coluna/opiniao

Macarena 
Saez e Amy 
Braunschw

eiger

3/8/2022

Protesto pró-aborto picha 
outdoor e posiciona cartazes 
em imagens de Reis Magos; 

fotos
tribuna do 

norte noticia N/A

3/9/2022OMS recomenda a descriminalizacao do aborto. Carta Capital noticia
Marina 
Verenicz

3/9/2022

Mulher não precisa que marido 
autorize laqueadura, decide 

Câmara Estadão noticia
Davi 

Medeiros
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3/9/2022

Guatemala aprova lei que 
aumenta pena por aborto e 

proíbe casamento entre 
pessoas do mesmo sexo

Estado de 
Minas noticia AFP

3/9/2022

Mulher que sofreu aborto é 
presa após sequestrar recém-

nascido da vizinha 
em São João da Boa Vista G1 noticia N/A

3/9/2022
Alemanha derruba lei da era 

nazista sobre aborto
ISTOÉ 

DINHEIRO noticia Reuters

3/9/2022
Alemanha derruba lei da era 

nazista sobre aborto UOL Notícias noticia Reuters

3/10/2022

Pesquisa: apenas 16,6% 
defendem direito irrestrito ao 

aborto no Brasil
Diário do 

Poder coluna/opiniao
Claudio 

Humberto

3/10/2022

Urgente: Assembleia 
Constituinte do Chile aprova 

legalização ...
Esquerda 

Online noticia
Scarlett 
Rocha

3/10/2022

Mulher que sofreu aborto é 
presa após sequestrar recém-

nascido da vizinha 
em São João da Boa Vista G1 noticia N/A

3/10/2022

Esposa de Kaká fala sobre 
aborto e revela qual seria nome 

da filha com o ex-jogador IstoÉ GENTE cultura/entretenimento N/A

3/10/2022

Médico com o registro cassado 
há 17 anos é preso por fazer 

aborto ilegal em 
São Paulo Record TV noticia N/A

3/10/2022

Após aborto, Carol Dias revela 
qual seria nome da filha e diz: 
"Trabalhando psicológico para 

engravidar novamente"
Revista Quem 

Globo cultura/entretenimento N/A

3/10/2022
Girão aponta alternativas para 

o aborto — Senado Notícias Senado Federal noticia N/A

3/10/2022

Carol Dias após aborto: 
'Trabalhando psicológico para 

engravidar novamente' UOL cultura/entretenimento N/A

3/11/2022

Guatemala agrava perseguição 
ao aborto e casamento 

igualitário Esquerda.net noticia N/A

3/11/2022

Contra o aborto e a favor da 
família: conheça a primeira 

mulher presidente da Hungria Gazeta do Povo noticia N/A

3/11/2022
Campanha 40 dias pela a vida 

salva 28 bebês do aborto Gospel Prime noticia N/A
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3/11/2022

SP: Mulher sequestra recém-
nascido de vizinha após sofrer 

... IstoÉ noticia N/A

3/11/2022

Clínicas do Texas perdem em 
tribunal contra lei que restringe 

aborto
Notícias ao 

Minuto cultura/entretenimento N/A

3/11/2022

Conjunto raro de gravuras de 
Paula Rego sobre aborto 

em leilão observador cultura/entretenimento N/A

3/11/2022

Auxílio BCG de R$ 65: O que 
acontece quando a família tem 

mais de uma grávida? r7 noticia
Lorena de 

Souza

3/11/2022

Mulher sofre aborto 
espontâneo e sequestra recém-
nascido da vizinha no interior 

de SP r7 noticia N/A

3/11/2022
Quando uma moça francesa 

optou pelo aborto clandestino
Valor 

Econômico noticia

 Luciana 
Araujo 
Marques

3/12/2022

Pastores repreendem DeSantis 
por repressão anti-imigrantes 

na Flórida
Brazilian 

Times noticia N/A

3/12/2022

Protesto na Guatemala contra 
lei antiaborto e proibição de 

ensino LGBTQI+ Folha PE noticia AFP

3/12/2022
Direito ao aborto fará parte da 

nova constituição do Chile IG Delas noticia

Luciana 
Teixeira 
Moraes

3/12/2022
Quando dar entrada na Licença-

maternidade pelo Meu INSS? mix vale informativo N/A

3/12/2022

MONSTRUOSO - Mulher é presa 
após confessar que enterrou 

feto depois de aborto
News 

Rondonia noticia N/A

3/12/2022

Protesto na Guatemala contra 
lei antiaborto e proibição de 

ensino LGBTI O POVO noticia AFP

3/12/2022

Wanessa enfrenta pior dor e é 
flagrada aos prantos com 

diagnóstico brutal: “Eu vou 
morrer” TV Foco cultura/entretenimento

Fernando 
Lopes

3/13/2022 A moralidade humana JC Online coluna/opiniao

Dayse de 
Vaconcelos 

Mayer

3/13/2022

Réu por provocar série de 
abortos em MS há mais de 10 
anos segue sem condenação Midiamax noticia

Renata 
Portela
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3/13/2022
Descriminalização do aborto na 

América Latina migalhas coluna/opiniao

Eudes 
Quintino de 

Oliveira 
Júnior

3/13/2022

O VERDADEIRO MOTIVO QUE 
LEVOU MAFALDA MATOS A 

ABORTAR Nova gente cultura/entretenimento N/A

3/13/2022 O aborto provocado O Globo coluna/opiniao
Marianne 

Pinotti

3/13/2022
Direito ao aborto fará parte da 

nova constituição do Chile Potiguar online noticia N/A

3/14/2022 Aborto e valores europeus 7 Margens coluna/opiniao
Pedro Vaz 

Patto

3/14/2022

Março: Mês Mundial de 
Conscientização da Gestação 

Após a Perda ABC do ABC noticia N/A

3/14/2022

Suprema Corte do Texas 
mantém lei antiaborto da 

batida do coração ACI Digital noticia N/A

3/14/2022

Vereador bolsonarista de 
Curitiba diz que Marielle era 
‘propagadora do aborto’ e 

‘drogada’ Bem Paraná noticia N/A

3/14/2022

Vítimas de estupro, mulheres 
de 11 a 45 anos realizam 20 

abortos por ano em MS - 
CREDITO: CAMPO GRANDE 

NEWS
Campo Grande 

News noticia
Lucia 
Morel

3/14/2022
'Tire o seu rosário do meu 

ovário!' Folha coluna/opiniao
Cristina 

Serra

3/14/2022
A defesa do aborto como 

celebração da morte Gazeta do Povo coluna/opiniao
Franklin 
Ferreira

3/14/2022

Conselho Médico rejeita queixa 
de abortista contra médico pró-

vida Gospel Prime noticia N/A

3/14/2022

Confira 3 benefícios que o 
segurado do INSS tem direito e 

você não sabia Jornal Contábil informativo N/A

3/15/2022

Pró-vidas repudiam inclusão do 
aborto em nova constituição do 

Chile ACI Digital noticia N/A

3/15/2022

Direito ao aborto é incluído no 
projeto de Constituição do 

Chile Carta Capital noticia AFP

3/15/2022
E, por fim, estamos falando da 

masculinidade tóxica Estadão coluna/opiniao
Gabi 

Sabino
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Stefanny 
Loredo
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Direito ao aborto é incluído no 
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EUA: Decisão pendente do 
Supremo Tribunal pode levar à 

abolição do aborto em 26 
estados JPN noticia N/A
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estupro sobe 72% no DF Metrópoles noticia
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s
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Diocese nega Eucaristia a 
políticos católicos que votaram 

pela legalização do aborto O São Paulo noticia

Pe. Jose 
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Filho
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Após episódios de machismo, 
Frota agora apoia bandeira de 

gênero e aborto Universa UOL entrevista Rute Pina
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Ministra confessou que a meta 
é o aborto livre no Peru, diz 

arcebispo ACI Digital noticia N/A
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Presidente do Equador veta 
parcialmente projeto que 
regula aborto em casos de 

estupro Brasil de Fato noticia
Michele de 

Mello
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Direito ao aborto é incluído em 
esboço da nova Constituição 

chilena CNN Brasil noticia

Natalia A. 
Ramos 
Miranda
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Organista é acusada de ser 
‘satanista’ e se assusta com 

protestos religiosos Estadão cultura/entretenimento
Alex 

Marshall

3/16/2022
Sabrina Petraglia revela o nome 

do terceiro filho: ‘Léo’ Estadão cultura/entretenimento Laila Nery
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Presidente do Equador veta 
parcialmente lei do aborto em 

casos de estupro Gazeta do Povo noticia EFE
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chilena
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Presidente do Equador veta 
parcialmente lei do aborto em 

casos de estupro Jovem Pan noticia N/A
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Aborto nos EUA: empresas 
lideradas por mulheres, como 

Citi e dona do 
Tinder, vão pagar viagem de 

funcionárias O Globo noticia Bloomberg

3/16/2022

Presidente do Equador decide 
vetar trechos de lei sobre 

aborto Pleno News noticia EFFE

3/16/2022

Presidente do Equador busca 
mudanças em regras para 
aborto em caso de estupro Terra noticia EFFE

3/17/2022

Médico é preso em flagrante 
por praticar aborto em São 

Paulo Band UOL noticia
Giovana de 

Boer
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Governo feminista assume o 
Chile e descriminalização do 
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Gênero e 
Número noticia

Giuliana 
Bianconi
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Médico cristão tem vitória 
judicial e poderá oferecer 

método para reverter abortos Gospel Mais noticia
Will R. 

Filho
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A barbaridade das técnicas para 

a realização do aborto Mundo Lusíada coluna/opiniao
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da Silva 
Martins
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Presidente do Equador busca 
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aborto em caso de estupro Universa UOL noticia Reuters
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clínica de aborto em 
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Isabella 
Menon
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VOTAM PARA BARATEAR 
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Arlaine 
Castro
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psicológica’ após sofrer aborto 
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3/18/2022

Conviver com o cancro e a 
ameaça ao direito ao aborto 

nos EUA | Semanário #2 JPN noticia

Tiago Serra 
Cunha , 

Fernando 
Costa , 
Miguel 

Esteves , 
Inês Araújo 

e Silva , 
Catarina da 

Silva 
Carrapatoso 
, Sofia Silva 

Freitas e 
Filipa Silva 

3/18/2022

Aborto nos Estados Unidos: 
empresas lideradas por 

mulheres vão pagar viagem de 
funcionárias O Sul noticia N/A

3/18/2022

Grey’s Anatomy suspende 
roteirista acusada de mentir 

sobre aborto e câncer
Observatório 

da TV noticia João da Paz

3/18/2022

Roteirista de "Grey's Anatomy" 
é suspensa por mentir sobre 

aborto e câncer Terra cultura/entretenimento
Pipoca 

Moderna

3/18/2022

Gestante é presa em suposta 
clínica de aborto em 

Higienópolis, em São Paulo Yahoo noticia
ISABELLA 

MENON

3/19/2022

'Grey's Anatomy': roteirista é 
afastada por mentir sobre 

histórico médico Correio cultura/entretenimento N/A

3/19/2022

‘RAborta’, o robô que ajuda 
mulheres a fazer um aborto 

seguro no México Delas Ig noticia
SOFIA 

ESTEVES

3/19/2022

'Grey's Anatomy': Roteirista é 
afastada por mentir sobre 

histórico médico Estadão cultura/entretenimento N/A

3/19/2022

Por que o aborto disperta a 
fúria patriarcal, segundo 

Débora Diniz Folha coluna/opiniao
Eduardo 
Sombini

3/19/2022

Vigília antiaborto é realizada 
em frente a hospital referência 
em atendimento a vítimas de 

abuso sexual IstoÉ noticia N/A

3/19/2022
Um arco-íris para alegrar duas 

vidas
Jornal 

Pomerode noticia
Isadora 
Brhemer

3/19/2022

Médico com o registro cassado 
há 17 anos é preso por fazer 
aborto ilegal em São Paulo r7 noticia N/A

3/19/2022

Gestante é presa em suposta 
clínica de aborto em 

Higienópolis, em São Paulo
Radar 

Amazônico noticia N/A

3/19/2022

'Para livrar Brasil da maldição 
do aborto', grupo reza em 

porta de hospital UOL noticia
Mateus 
Araújo
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3/20/2022

Estado Norte-Americano de 
Idaho Aprova Lei Que Proíbe 

Aborto de Bebês Com 
Batimentos Cardíacos

Aliados Brasil 
Oficial noticia N/A

3/20/2022

Deputados estaduais nos EUA 
discutem aborto antes da 
decisão da Suprema Corte

Estado de 
Minas noticia AFP

3/20/2022 Aborto e valores europeus observador coluna/opiniao
Pedro Vaz 

Patto

3/21/2022
Hoje é celebrado o Dia Mundial 

da Síndrome de Down ACI Digital noticia N/A

3/21/2022

Após decisão constitucional, 
mulheres na Colômbia 

continuam luta por direitos 
reprodutivos Brasil de Fato artigo Ana Vračar

3/21/2022

O "direito de escolha" na lei 
que prevê retorno de gestantes 

ao trabalho
Consultor 

Jurídico coluna/opiniao

 Jéssika 
Maria de 

Souza 
Rodrigues

3/21/2022
O impasse do teste pré-natal 

para síndrome de Down
ISTOÉ 

DINHEIRO noticia
Deutsche 

Welle

3/21/2022

Novas diretrizes da OMS pede a 
descriminalização total do 
aborto em todo o mundo JM Notícia noticia

Leilane 
Lopes

3/21/2022

Gestante é presa em suposta 
clínica de aborto em São Paulo - 

Umuarama News
Umurama 

News noticia N/A

3/22/2022

Organização Mundial de Saúde 
defende aborto livre durante 

toda a gravidez ACI Digital noticia

Diego 
López 
Marina

3/22/2022

Deputados estaduais nos EUA 
discutem aborto antes da 

decisão da Suprema 
Corte

Estado de 
Minas noticia AFP

3/22/2022

Aborto espontâneo pode estar 
associado a alterações 

genéticas; entenda Folha noticia
Samuel 

Fernandes

3/22/2022

Questões sobre pedofilia e 
aborto marcam 2º dia de 

sabatina de indicada à Suprema 
Corte GCN noticia

Rafael 
Balago

3/22/2022

Chile quer legalizar o aborto 
“sem qualquer limitação”, diz 

ativista pró-vida Gospel Mais noticia
Will R. 

Filho

3/22/2022

Aborto prematuro pode estar 
associado a alterações 

genéticas; entenda O TEMPO noticia N/A
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3/22/2022

Governo inicia 2ª etapa de 
vacinação contra a peste suína 

clássica O VALE noticia
Agência 

Brasil

3/22/2022

Justiça determina pagamento 
de Seguro DPVAT à grávida que 

sofreu aborto por causa de 
acidente de transito Plantão 190 noticia

Jéssica 
Frigério

3/22/2022

Questões sobre aborto e 
pedofilia marcam segundo dia 

de sabatina de indicada à 
Suprema Corte dos EUA Yahoo noticia

Rafael 
Balago

3/23/2022
MacKenzie Scott, ex-esposa de 
Bezos, doa US$ 275 milhões ...

Correio 
Braziliense noticia

France 
Presse

3/23/2022

Nova lei regional nos EUA 
permite processar quem pratica 

aborto
Estado de 

Minas noticia AFP

3/23/2022
Solange Gomes revela aborto 

de filho de Renato Gaúcho
Famosos e 

Celebridades cultura/entretenimento N/A

3/23/2022

Estado do Idaho, nos EUA, 
aprova lei permite processar 

equipe médica que realiza 
procedimentos de aborto G1 noticia

France 
Presse

3/23/2022

GOVERNADOR DA CALIFÓRNIA 
ASSINA LEI QUE TORNA O 

ABORTO MAIS BARATO Gazeta News noticia
Arlaine 
Castro

3/23/2022

Oklahoma avança na 
tramitação da lei de aborto 

mais restritiva dos EUA Jovem Pan noticia N/A

3/23/2022

Solange Gomes se arrepende 
de aborto do filho de Renato 

Gaúcho: 'Pedi perdão' Notícias da TV cultura/entretenimento Ives Ferro

3/23/2022

Com base em lei de aborto do 
Texas, Idaho proíbe 

interromper gravidez a partir 
de seis semanas O Globo noticia N/A

3/23/2022

Carol Dias sobre aborto: 'Me 
expus com a intenção de 

confortar outras mães' UOL cultura/entretenimento N/A

3/23/2022

Solange Gomes diz que Renato 
Gaúcho não sabia sobre aborto 

do filho UOL cultura/entretenimento N/A

3/24/2022

Solange revela que Renato 
Gaúcho não sabia sobre aborto 

...
Correio 

Braziliense cultura/entretenimento
Rodrigo 

Bittencourt
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3/24/2022

Lula sobre aborto: 'como pai, 
sou contra, como chefe de 

Estado, não' O TEMPO noticia N/A

3/24/2022

Arizona aprova proibição de 
aborto após 15 semanas de 

gravidez... Poder360 noticia N/A

3/25/2022
Estado dos EUA proíbe aborto 
depois de batida do coração ACI Digital noticia N/A

3/25/2022

Governador da Califórnia 
sanciona lei que reduz custos 

de aborto ACI Digital noticia N/A

3/25/2022AVISO DE PAUTA: PARA 74% DOS BRASILEIROS, CASOS DE ABORTO PREVISTO POR LEI DEVEM SER MANTIDOS OU AMPLIADOS
Agência 

Patrícia Galvão noticia N/A

3/25/2022
Delegado investiga abandono 
de feto em cidade da Paraíba Diamante noticia N/A

3/25/2022

Deputados de três Estados dos 
EUA aprovam leis para vetar 
meninas trans em esportes 

femininos Estadão noticia N/A

3/25/2022

Mulher é indiciada por induzir 
aborto da filha de 14 anos em 

Minas
Estado de 

Minas noticia
Bernardo 

Estillac

3/25/2022

Mãe é indiciada por obrigar 
filha adolescente a fazer aborto 

em Nanuque Itatiaia noticia N/A

3/25/2022

Mãe que forçou filha 
adolescente a fazer aborto é 
indiciada pela polícia em MG O TEMPO noticia

JOSÉ 
VÍTOR 

CAMILO

3/25/2022

Investigação apura imagens de 
câmeras de prédios para 

identificar responsável por 
abandono de feto e delegado 

destaca que aborto é crime Portal Midia noticia
Larissa 
Barbosa

3/25/2022

Maioria dos brasileiros defende 
o aborto legal nos casos que já 

é autorizado pela legislação 
brasileira, segundo pesquisa r7 Lorena noticia

Carlos 
Tomaz 

Neto

3/25/2022

Aborto: 7 em cada 10 
brasileiros defendem que lei 

seja mantida ou ampliada Universa UOL noticia
Mariana 
Gonzalez

3/25/2022

Aborto no Equador: presidente 
veta parcialmente lei sobre 

vítimas de estupro; feministas 
protestam UOL noticia N/A

https://www.otempo.com.br/politica/lula-sobre-aborto-como-pai-sou-contra-como-chefe-de-estado-nao-1.2640438
https://www.otempo.com.br/politica/lula-sobre-aborto-como-pai-sou-contra-como-chefe-de-estado-nao-1.2640438
https://www.otempo.com.br/politica/lula-sobre-aborto-como-pai-sou-contra-como-chefe-de-estado-nao-1.2640438
https://www.poder360.com.br/internacional/arizona-aprova-proibicao-de-aborto-apos-15-semanas-de-gravidez/
https://www.poder360.com.br/internacional/arizona-aprova-proibicao-de-aborto-apos-15-semanas-de-gravidez/
https://www.poder360.com.br/internacional/arizona-aprova-proibicao-de-aborto-apos-15-semanas-de-gravidez/
https://www.acidigital.com/noticias/estado-dos-eua-proibe-aborto-depois-de-batida-do-coracao-47063
https://www.acidigital.com/noticias/estado-dos-eua-proibe-aborto-depois-de-batida-do-coracao-47063
https://www.acidigital.com/noticias/governador-da-california-sanciona-lei-que-reduz-custos-de-aborto-54195
https://www.acidigital.com/noticias/governador-da-california-sanciona-lei-que-reduz-custos-de-aborto-54195
https://www.acidigital.com/noticias/governador-da-california-sanciona-lei-que-reduz-custos-de-aborto-54195
https://agenciapatriciagalvao.org.br/institucional/pesquisas/aviso-de-pauta-para-74-dos-brasileiros-casos-de-aborto-previsto-por-lei-devem-ser-mantidos-ou-ampliados/?utm_term=Para+74+dos+brasileiros%2C+casos+de+aborto+previsto+por+lei+devem+ser+mantidos+ou+ampliados&utm_campaign=Contatos+Geral&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.diamanteonline.com.br/noticia/policial/2022/03/25/delegado-investiga-abandono-de-feto-em-cidade-da-paraba/31284.html
https://www.diamanteonline.com.br/noticia/policial/2022/03/25/delegado-investiga-abandono-de-feto-em-cidade-da-paraba/31284.html
https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,deputados-de-3-estados-dos-eua-aprovam-leis-para-vetar-meninas-trans-em-esportes-femininos,70004019081
https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,deputados-de-3-estados-dos-eua-aprovam-leis-para-vetar-meninas-trans-em-esportes-femininos,70004019081
https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,deputados-de-3-estados-dos-eua-aprovam-leis-para-vetar-meninas-trans-em-esportes-femininos,70004019081
https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,deputados-de-3-estados-dos-eua-aprovam-leis-para-vetar-meninas-trans-em-esportes-femininos,70004019081
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/03/25/interna_gerais,1355518/mulher-e-indiciada-por-induzir-aborto-da-filha-de-14-anos-em-minas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/03/25/interna_gerais,1355518/mulher-e-indiciada-por-induzir-aborto-da-filha-de-14-anos-em-minas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/03/25/interna_gerais,1355518/mulher-e-indiciada-por-induzir-aborto-da-filha-de-14-anos-em-minas.shtml
https://www.itatiaia.com.br/noticia/mae-e-indiciada-por-obrigar-filha-adolescente-a-fazer-aborto-em-nanuque
https://www.itatiaia.com.br/noticia/mae-e-indiciada-por-obrigar-filha-adolescente-a-fazer-aborto-em-nanuque
https://www.itatiaia.com.br/noticia/mae-e-indiciada-por-obrigar-filha-adolescente-a-fazer-aborto-em-nanuque
https://www.otempo.com.br/cidades/mae-que-forcou-filha-adolescente-a-fazer-aborto-e-indiciada-pela-policia-em-mg-1.2641870
https://www.otempo.com.br/cidades/mae-que-forcou-filha-adolescente-a-fazer-aborto-e-indiciada-pela-policia-em-mg-1.2641870
https://www.otempo.com.br/cidades/mae-que-forcou-filha-adolescente-a-fazer-aborto-e-indiciada-pela-policia-em-mg-1.2641870
https://portalmidia.net/investigacao-apura-imagens-de-cameras-de-predios-para-identificar-responsavel-por-abandono-de-feto-e-delegado-destaca-que-aborto-e-crime/
https://portalmidia.net/investigacao-apura-imagens-de-cameras-de-predios-para-identificar-responsavel-por-abandono-de-feto-e-delegado-destaca-que-aborto-e-crime/
https://portalmidia.net/investigacao-apura-imagens-de-cameras-de-predios-para-identificar-responsavel-por-abandono-de-feto-e-delegado-destaca-que-aborto-e-crime/
https://portalmidia.net/investigacao-apura-imagens-de-cameras-de-predios-para-identificar-responsavel-por-abandono-de-feto-e-delegado-destaca-que-aborto-e-crime/
https://portalmidia.net/investigacao-apura-imagens-de-cameras-de-predios-para-identificar-responsavel-por-abandono-de-feto-e-delegado-destaca-que-aborto-e-crime/
https://lorena.r7.com/post/Maioria-dos-brasileiros-defende-o-aborto-legal-nos-casos-que-ja-e-autorizado-pela-legislacao-brasileira-segundo-pesquisa
https://lorena.r7.com/post/Maioria-dos-brasileiros-defende-o-aborto-legal-nos-casos-que-ja-e-autorizado-pela-legislacao-brasileira-segundo-pesquisa
https://lorena.r7.com/post/Maioria-dos-brasileiros-defende-o-aborto-legal-nos-casos-que-ja-e-autorizado-pela-legislacao-brasileira-segundo-pesquisa
https://lorena.r7.com/post/Maioria-dos-brasileiros-defende-o-aborto-legal-nos-casos-que-ja-e-autorizado-pela-legislacao-brasileira-segundo-pesquisa
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/03/25/aborto-7-em-cada-10-brasileiros-defendem-que-lei-seja-mantida-ou-ampliada.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/03/25/aborto-7-em-cada-10-brasileiros-defendem-que-lei-seja-mantida-ou-ampliada.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/03/25/aborto-7-em-cada-10-brasileiros-defendem-que-lei-seja-mantida-ou-ampliada.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FoAo60IM-U0
https://www.youtube.com/watch?v=FoAo60IM-U0
https://www.youtube.com/watch?v=FoAo60IM-U0
https://www.youtube.com/watch?v=FoAo60IM-U0


3/25/2022

Mãe que forçou filha 
adolescente a fazer aborto é 
indiciada pela polícia em MG noticia

JOSÉ 
VÍTOR 

CAMILO

3/26/2022

Mulher que forçou filha a 
fazer aborto é indiciada pela 

polícia em Nanuque | 
Aconteceu no Vale

Aconteceu no 
Vale noticia N/A

3/26/2022

Casos de aborto previstos em 
lei devem ser mantidos ou 

ampliados, defendem 74% dos 
brasileiros Brasil de Fato noticia N/A

3/26/2022

Contrária a relacionamento, 
mãe obriga filha a abortar, após 
7 meses de gestação - CREDITO: 

CAMPO GRANDE NEWS
Campo Grande 

News noticia
Guilherme 

Correa

3/26/2022
Contrária ao relacionamento, 
mãe obriga filha a fazer aborto

Dourados 
Agora noticia N/A

3/26/2022 O genocídio Down Estadão coluna/opiniao

Luiz 
Henrique 

Lima

3/26/2022

Argumentista afastada de 
“Anatomia de Grey” acusada de 
mentir sobre luta contra cancro 

e aborto Impala cultura/entretenimento N/A

3/26/2022

Aborto: 7 em cada 10 
brasileiros defendem que lei 

seja mantida ou ampliada O Sul noticia N/A

3/26/2022

Após aborto espontâneo, a 
cantora Jessie J reforça o 
desejo de ser mãe: “Vai 

acontecer”
pais e filhos 

UOL cultura/entretenimento N/A

3/26/2022

Solange Gomes se arrepende 
de ter abortado filho de Renato 

Gaúcho
SpinOFF.com.

br cultura/entretenimento
Henrique 

Souza

3/27/2022

Milhares de pessoas marcham 
em Madrid contra aborto e 

eutanásia
Diário de 
Notícias noticia N/A

3/27/2022

Milhares de manifestantes 
protestam contra o aborto em 

Madri
Estado de 

Minas noticia AFP

3/27/2022

Bebês de 22 semanas, do 
tamanho de uma barra de 

chocolate, sobrevivem após 
oração Gospel Mais noticia

Will R. 
Filho

3/28/2022
OMS pede permissão do aborto 

sem limite de idade 
Aliados Brasil 

Oficial noticia N/A
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https://www.dn.pt/internacional/milhares-de-pessoas-marcham-em-madrid-contra-aborto-e-eutanasia-14719005.html
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https://www.dn.pt/internacional/milhares-de-pessoas-marcham-em-madrid-contra-aborto-e-eutanasia-14719005.html
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2022/03/27/interna_internacional,1355773/milhares-de-manifestantes-protestam-contra-o-aborto-em-madri.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2022/03/27/interna_internacional,1355773/milhares-de-manifestantes-protestam-contra-o-aborto-em-madri.shtml
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https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/oms-pede-permissao-do-aborto-sem-limite-de-idade-gestacional
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/oms-pede-permissao-do-aborto-sem-limite-de-idade-gestacional


3/28/2022

Aborto clandestino: nova 
pesquisa mostra o que pensa a 

população brasileira sobre a 
prática Brasil de Fato noticia

Letycia 
Bond

3/28/2022

Mulher é indiciada pela PCMG 
após forçar aborto da filha de 

14 anos DeFato Online noticia
Victor 

Eduardo

3/28/2022
Parlamento do Equador abre 

segundo debate sobre lei de ...
Jornal do 
Comércio noticia N/A

3/28/2022

ENQUETE – ENTRELINHAS – 
Você é a favor da 

descriminalização do aborto? enquete N/A

3/29/2022

Conti: “A descriminalização do 
aborto é necessária para 

reduzir o número de abortos” Jovem Pan coluna/opiniao N/A

3/29/2022

'O silêncio nunca salvou as 
mulheres', diz antropóloga 

ameaçada de morte por 
defender descriminalização do 

aborto O Globo entrevista
Renata 

Izaal

3/29/2022

Estudo aponta alterações 
genéticas que estão associadas 

...

Portal 
Hospitais 

Brasil noticia N/A

3/30/2022

Quanto Mais Vida, Melhor!: 
Grávida, Joana sofre aborto 

após acidente 
terrível Aaron Tura cultura/entretenimento

Flavia 
Fasanella

3/30/2022

Coreia do Norte: o sistema 
brutal de repressão em prisões 

do país BBC noticia
Laura 
Bicker

3/30/2022

Metade das gestações 
registradas anualmente no 
mundo são indesejadas, diz 

agência da ONU Brasil de Fato noticia
Michele de 

Mello

3/30/2022
Annie Ernaux enfrenta o 

passado em “O acontecimento” Culturadoria cultura/entretenimento
Gabriel 
Pinheiro

3/30/2022

Aborto em caso de estupro é 
defendido por 87% dos 

brasileiros, aponta 
pesquisa Folha noticia Ana Botallo

3/31/2022

Lula defende aborto como 
tema de saúde pública: 

"Mulheres pobres morrem. 
Madames vão a Paris" Brasil de Fato noticia

Thayná 
Schuquel

3/31/2022
Cida Barbosa: Dinheiro para o 

bem e para o mal
Correio 

Braziliense coluna/opiniao
cida 

barbosa
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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://www.brasildefato.com.br/2022/04/05/lula-defende-aborto-como-tema-de-saude-publica-mulheres-pobres-morrem-madames-vao-a-paris
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3/31/2022

331 mil de gravidezes 
indesejadas por dia no mundo, 

diz relatório da UNFPA Delas Ig noticia
Carla 

Bernadino

3/31/2022
Na saúde, afinidades entre Lula 

e Alckmin vêm de longe Estadão coluna/opiniao
Mario 

Scheffer

3/31/2022
Papa Francisco destaca aborto 

como ato homicida Rádio Rio Mar noticia
Rafaella 
Moura

3/31/2022
Atendimento a vítimas de 

violência sexual – Aborto Legal Sesab informativo N/A
INTERNACIONAIS

DATA TÍTULO VEÍCULO TIPO AUTORIA

3/4/2022

Parlamento da Flórida aprova 
proibição do aborto após 15 

semanas de gravidez SWI noticia N/A

3/6/2022
O pecado grave do aborto legal 

na Colômbia Aleteia noticia N/A

3/7/2022
Depois de ter um aborto, Evan 
Rachel Wood foi obrigada a ... Jornal SOL cultura/entretenimento N/A

3/7/2022

Depois de ter um aborto, Evan 
Rachel Wood foi obrigada a 

cozinhar para Marilyn Manson Sapo News cultura/entretenimento N/A

3/8/2022

Mafalda Matos faz declarações 
controversas e revela que fez 

um aborto: "Consegui 
empoderar-me" Flash cultura/entretenimento N/A

3/8/2022

Mafalda Matos revela já ter 
feito um aborto. "Queria muito 

ser mãe e não deu certo Sapo News cultura/entretenimento N/A

3/10/2022

'Big Brother'. Mafalda Matos 
choca ao falar de aborto de 

forma "leviana"
Notícias ao 

Minuto cultura/entretenimento N/A

3/11/2022
Maria Sampaio e a explicação 

sobre aborto de Mafalda Matos 
Notícias ao 

Minuto cultura/entretenimento N/A

3/11/2022

“Macabro”: Maria Sampaio 
condena conversa de Mafalda 
Matos sobre aborto no “Big 

Brother” TV1 cultura/entretenimento N/A

3/16/2022

Choque em “Para Sempre”: 
Clara corta relações com 

Lourenço após sofrer aborto Sapo News cultura/entretenimento N/A

3/16/2022

Congresso da Guatemala 
arquiva lei que endurecia penas 

por aborto SWI noticia N/A

3/16/2022

Presidente do Equador busca 
mudanças em regras para 
aborto em caso de estupro SWI noticia N/A

https://www.delas.pt/121-milhoes-de-gravidezes-indesejadas-no-mundo-diz-unfpa/familia/928772/
https://www.delas.pt/121-milhoes-de-gravidezes-indesejadas-no-mundo-diz-unfpa/familia/928772/
https://www.delas.pt/121-milhoes-de-gravidezes-indesejadas-no-mundo-diz-unfpa/familia/928772/
https://politica.estadao.com.br/blogs/politica-e-saude/na-saude-afinidades-entre-lula-e-alckmin-vem-de-longe/
https://politica.estadao.com.br/blogs/politica-e-saude/na-saude-afinidades-entre-lula-e-alckmin-vem-de-longe/
https://radioriomarfm.com.br/papa-francisco-destaca-aborto-como-ato-homicida/
https://radioriomarfm.com.br/papa-francisco-destaca-aborto-como-ato-homicida/
http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/abortolegal/
http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/abortolegal/


3/17/2022

Diocese decide negar 
Comunhão a políticos que 

votaram pró-aborto Aleteia noticia N/A

3/19/2022

Drama em “Quero é Viver”: 
Natália sofre ameaça de aborto 

e é socorrida por Gabriel Sapo News cultura/entretenimento N/A

3/20/2022
Onda de leis a favor e contra o 

aborto inunda os EUA SWI noticia N/A

3/21/2022

Após polémica sobre aborto, 
Mafalda Matos esclarece: “É 
super difícil para uma mulher 

dizer que vai abortar” a televisão cultura/entretenimento N/A

3/21/2022

Mafalda Matos esclarece 
‘polémica’ sobre aborto que 

sofreu: “Foi realmente penoso” hiper fm cultura/entretenimento N/A

3/21/2022

Big Brother: Mafalda Matos 
volta a abordar o aborto e o 

que sentiu Infocul cultura/entretenimento N/A

3/22/2022

Deputados estaduais nos EUA 
discutem aborto antes da 
decisão da Suprema Corte SWI noticia N/A

3/24/2022
EUA: Joe Biden indica juíza pró-
aborto para a Suprema Corte Aleteia noticia N/A

3/24/2022

Guiné-Bissau: Especialistas 
defendem legislação específica 

sobre aborto DW noticia N/A

3/24/2022

Nova lei regional nos EUA 
permite processar quem pratica 

aborto SWI noticia N/A

3/28/2022
Brasil é "país da negligência", 
diz Anistia ao lançar informe ... Brasil de Fato noticia N/A

3/28/2022

Próximo presidente do Brasil 
será decidido pelo eleitorado 

feminino Folha noticia N/A

3/28/2022

Bahia tem 9 locais para 
interromper gravidez de forma 

legal; veja lista Jornal Correio noticia N/A

3/28/2022

Saiba o que é stealthing, tipo de 
estupro que mulheres são 

vítimas ‘sem 
perceber’ Jornal Correio noticia N/A

3/28/2022
Professora é atacada por usar 
Luis Fernando Verissimo em ...

Jornal Extra 
Classe noticia N/A

3/28/2022
Intérprete de libras de 

Bolsonaro anuncia filiação ao ... Poder360 noticia N/A



3/28/2022

"Senti-me como um animal, 
não um ser humano": a vida 

numa ... SIC Notícias noticia N/A

3/28/2022

Ex de Gonçalo Quinaz está 
grávida novamente e diz estar 

... TV7Dias noticia N/A

3/29/2022
Alec Baldwin será pai pela 

oitava vez, anuncia mulher dele F5 UOL cultura/entretenimento N/A

3/29/2022

Bolsonaro entregar MEC ao 
Centrão seria uma 'vergonha', 

diz Malafaia UOL Notícias noticia N/A

3/30/2022
“Não tinha ideia de onde estava 

me metendo”, Wanessa ... TV Foco cultura/entretenimento N/A

3/30/2022
Pedro e Bento: o «frente-a-

frente» - Para Sempre TVI cultura/entretenimento N/A
3/31/2022 O velório da terceira via Folha coluna/opiniao N/A

3/31/2022

EUA. Polícia encontra cinco 
fetos em casa de ativista 

antiaborto
Notícias ao 

Minuto noticia N/A


