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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-03 16:36:54
Título: Ministro Paulo Guedes e presidente do BC movimentaram empresas fantasmas
em paraíso fiscal 
Descrição: Bancada parlamentar opositora irá solicitar explicações de ambos 
funcionários ao Congresso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/03/ministro-paulo-guedes-e-
presidente-do-bc-movimentaram-empresas-fantasmas-em-paraiso-fiscal

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-10-03
Título: "Escândalo pouco é bobagem", diz Eduardo Moreira, após saber das contas 
secretas de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto
Descrição: "Resumo para facilitar: Os dois principais responsáveis por combater 
a desigualdade no país e fiscalizar o sistema financeiro têm conta em paraísos 
fiscais onde não se paga impostos e esconde-se recursos. E estão promovendo 
mudanças na lei a seu favor. Escândalo pouco é bobagem", postou o economista 
Eduardo Moreira, após saber das contas offshore de Paulo Guedes e Roberto Campos
Neto.
Url : https://www.brasil247.com/economia/escandalo-pouco-e-bobagem-diz-eduardo-
moreira-apos-saber-das-contas-secretas-de-paulo-guedes-e-roberto-campos-neto

Fonte: Poder360
Título: Transparência Internacional diz que o caso de Paulo Guedes “é muito 
grave”
Descrição: Comissão de Ética Pública cometeu falha grave ao não propor sanção 
contra ministro, diz Bruno Brandão
Url :https://www.poder360.com.br/pandora-papers/transparencia-internacional-diz-
que-o-caso-de-paulo-guedes-e-muito-grave/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-03 16:30:08
Título: Pandora Papers revela offshores de sócios da Prevent Senior, MRV, 
Riachuelo e outras 17 das maiores empresas do Brasil 
Descrição: Cruzamento de informações com dados da Receita Federal brasileira 
apontam que acionistas de 20 das 500 empresas que mais empregam no Brasil têm 
contas em paraísos fiscais
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-03/pandora-papers-revela-
offshores-de-socios-da-prevent-senior-mrv-riachuelo-e-outras-17-das-maiores-
empresas-do-brasil.html

Fonte: The Guardian
Data: 2021-10-03 09:48:33
Título: Protestos no Brasil por fotos de pessoas vasculhando carcaças de animais
Descrição: Fotos de brasileiros destituídos em busca de restos de comida revelam
a escala da crise econômica e social Fotografias de partir o coração de 
brasileiros destituídos vasculhando uma pilha de carcaças de animais em busca de
comida revelaram a crise de fome que assola a nação mais populosa da América 
Latina, onde milhões foram afundados em privação pela pandemia de coronavírus e 
aumento da inflação. As imagens, tiradas no Rio na semana passada pelo 
fotojornalista premiado Domingos Peixoto, mostram o grupo vasculhando por restos
na parte de trás de um caminhão que transportava as miudezas e ossos descartados
para um fábrica que fabrica alimentos para animais de estimação e sabonete. 
Continue lendo ...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/oct/03/outcry-in-brazil-over-photos-
of-people-scavenging-through-animal-carcasses
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Fonte: MST
Data: 2021-10-03
Título: Atos contra Bolsonaro ocorrem em todas as capitais e movimento ganha 
amplitude, avaliam líderes
Descrição: Cerca de 300 manifestações no Brasil e em outros 17 países contra o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ocorreram neste sábado (2/10). Atos 
foram registrados em todas as capitais do Brasil e em outros países como 
Alemanha, França, Portugal e Inglaterra, de acordo com os organizadores da 
Campanha “Fora, Bolsonaro”. O impeachment de Bolsonaro, fome, desemprego e 
vacinação contra a covid-19 foram os principais temas levantados pelos 
manifestantes.
Url : https://mst.org.br/2021/10/03/atos-contra-bolsonaro-ocorrem-em-todas-as-
capitais-e-movimento-ganha-amplitude-avaliam-lideres/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-02
Título: Com Paulista lotada, presidente da CUT anuncia novos atos contra Bolsonaro em 
15/11
Descrição: Sérgio Nobre elogiou a organização dos atos deste sábado em todo o 
Brasil e cidades do exterior e afirmou que até o dia 15 de novembro movimento 
será reforçado por meio diálogos com os trabalhadores nas bases
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-paulista-lotada-presidente-da-cut-
anuncia-novos-atos-contra-bolsonaro-em-15-55db

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-03
Título: Caso Prevent Senior é o maior escândalo da história da medicina 
brasileira
Descrição: Prevent Senior já havia sido denunciada em abril de 2020 por 
realização de estudo sem autorização para atestar a eficácia da cloroquina no 
tratamento de covid-19
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2021/10/caso-
prevent-senior-e-o-maior-escandalo-da-historia-da-medicina-brasileira/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 02:37:03
Título: Ao Fantástico, médicos confirmam pressão da Prevent Senior para receitar
“Kit Covid”
Descrição: George Joppert, a esposa Andressa Joppert e Walter Corrêa disseram 
que eram obrigados pela operadora a prescrever medicamentos sem eficácia contra 
o coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ao-fantastico-medicos-confirmam-
pressao-da-prevent-senior-para-receitar-kit-covid/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-03 16:30:00
Título: Investigados por fake news, empresários bolsonaristas têm offshores em 
paraísos fiscais
Descrição: Otávio Fakhoury declarou empresas milionárias à Receita Federal, 
conforme determina a lei, Marcos Bellizia não informou se offshore é de 
conhecimento das autoridades brasileiras
Url :https://apublica.org/2021/10/investigados-por-fake-news-empresarios-
bolsonaristas-tem-offshores-em-paraisos-fiscais/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-10-03
Título: Ação no TSE prova “profissionalismo” dos disparos de mensagens pró-
Bolsonaro em 2018
Descrição: A disseminação de fake news era “um esquema romântico organizado por 
Carlos Bolsonaro, mas algo bem estruturado e muito profissional”, pelo menos é o
que vai revelar o processo que investiga no TSE o impulsionamento ilegal de 
mensagens na web. Tudo isso é sobre as eleições de 2018.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/tse-chapa-mourao-
bolsonaro/
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Fonte: The Guardian
Data: 2021-10-04 01:49:50
Título: O Facebook está colocando o lucro antes do bem público, diz a 
denunciante Frances Haugen
Descrição: Documentos internos mostram que a empresa está mentindo sobre fazer 
um progresso significativo contra o ódio, a violência e a desinformação, disse o
ex-funcionário. A ex-funcionária do Facebook Frances Haugen se apresentou como a
denunciante que vazou um cache de documentos internos para o Wall Street 
Journal, dias antes de ela ser definida para testemunhar Em entrevista ao 
programa de notícias 60 Minutes on Sunday, Haugen discutiu sua decisão de falar 
sobre o funcionamento interno da gigante da tecnologia, dizendo que ficou 
alarmada com o que percebeu como políticas da empresa que priorizavam o lucro em
relação à segurança pública. Continue lendo ...
Url :https://www.theguardian.com/technology/2021/oct/03/former-facebook-
employee-frances-haugen-identifies-herself-as-whistleblower

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-03 00:00:00
Título: Exército e Aeronáutica têm apagão em registro de punições nos quartéis, 
e busca precisa ser manual
Descrição: O Exército e a Aeronáutica enfrentam um apagão de dados sobre 
punições aplicadas a militares, sem bases unificadas que permitam saber a real 
dimensão da aplicação de medidas contra transgressões disciplinares. Informações
do tipo só seriam possíveis por meio de uma busca manual em centenas de unidades
militares, ficha a ficha, segundo o Exército.Leia mais (10/03/2021 - 16h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/exercito-e-aeronautica-tem-apagao-em-registro-de-punicoes-
nos-quarteis-e-busca-precisa-ser-manual.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-03 00:00:00
Título: Marinha aplicou 17 mil punições em praças e subalternos, mas blindou 
superiores nos últimos 4 anos
Descrição: Dentro da caserna, militares brasileiros estão habituados a punir 
seus comandados, inclusive com prisões corriqueiras, mas numa lógica que pune 
praças, oficiais subalternos e pouquíssimos oficiais superiores, sem punição a 
oficiais generais. É o que revelam dados inéditos da Marinha obtidos pela 
Folha.Leia mais (10/03/2021 - 12h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/marinha-aplicou-17-mil-punicoes-em-pracas-e-subalternos-mas-
blindou-superiores-nos-ultimos-4-anos.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-03 15:02:39
Título: PSB se torna peça-chave para 2022, mas terá que resolver divergências 
ideológicas internas
Descrição: Com a chegada de Dino e Freixo, partido amplia leque progressista, 
mas Tabata Amaral reforça espectro à direita da sigla
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/03/psb-se-torna-peca-chave-para-
2022-mas-tera-que-resolver-divergencias-ideologicas-internas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-03 09:09:16
Título: Morre Sebastião Tapajós, ícone da cultura paraense e um dos maiores 
violonistas do Brasil
Descrição: Falecimento de Sebastião Pena Marcião, de 79 anos, foi causado por um
infarto agudo do miocárdio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/03/morre-sebastiao-tapajos-icone-
da-cultura-paraense-e-um-dos-maiores-violonistas-do-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-10-03 08:56:41
Título: Por que agricultores e pesquisadores defendem que agroecologia pode 
sanar a fome no Brasil
Descrição: \Nós produzimos a maior parte do que a população come\, diz 
agrofloresteiro: \o que falta é vontade política\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/03/por-que-agricultores-e-
pesquisadores-defendem-que-agroecologia-pode-sanar-a-fome-no-brasil
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-03 15:01:24
Título: Ciro minimiza tentativa de agressão e fala sobre trégua: ‘Vamos precisar
de todo mundo. Bolsonaro é nosso inimigo’
Descrição: Pré-candidato à Presidência em 2022 pelo PDT foi hostilizado em ato 
contra o presidente em SP
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ciro-minimiza-tentativa-de-
agressao-e-fala-sobre-tregua-vamos-precisar-de-todo-mundo-bolsonaro-e-nosso-
inimigo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-03 14:24:23
Título: Reportagem em vídeo: Ciro, Haddad e Boulos sobem ao palanque em SP 
contra Bolsonaro
Descrição: Políticos divergentes somaram esforços pelo impeachment contra o 
presidente da República em ato de 2 de outubro, confira entrevistas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/reportagem-em-video-ciro-haddad-e-
boulos-sobem-ao-palanque-em-sp-contra-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-03 10:43:31
Título: Mulheres protestam pelo direito ao aborto nos Estados Unidos
Descrição: Entrada em vigor de uma lei no Texas, que proíbe quase todos os 
abortos no estado, desencadeou uma verdadeira batalha judicial
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/mulheres-protestam-pelo-direito-ao-
aborto-nos-estados-unidos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-03 10:07:38
Título: “Fora Bolsonaro”: imprensa europeia destaca atos a favor do impeachment 
do presidente brasileiro
Descrição: A revista francesa Courrier Internacional lembra que esse foi o sexto
ato organizado contra o presidente desde maio
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/fora-bolsonaro-imprensa-europeia-
destaca-atos-a-favor-do-impeachment-do-presidente-brasileiro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-03 07:30:02
Título: Conseguiremos superar o capitalismo?
Descrição: É possível pensar um futuro mais democrático e justo, que preze pela 
diversidade, bem-estar e pelos ecossistemas naturais?
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/fashion-revolution/conseguiremos-
superar-o-capitalismo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-03 04:29:49
Título: Petrobras completa 68 anos sob o mais perigoso desmonte de sua história
Descrição: A festa de aniversário da maior estatal brasileira é motivo de 
alegria para poucos, escreve Deyvid Bacelar
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/petrobras-completa-68-anos-sob-o-
mais-perigoso-desmonte-de-sua-historia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-03 22:00:48
Título: Enfim, Queiroga testa negativo para Covid e pode voltar ao Brasil
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Descrição: Ministro da Saúde estava em Nova Iorque, em isolamento, para tratar 
da doença, após dois exames detectarem positivo para coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/enfim-queiroga-testa-negativo-para-
covid-e-pode-voltar-ao-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-03 21:14:08
Título: Já ministro, Paulo Guedes pode ter lucrado R$ 14 milhões com offshore
Descrição: Caso o ministro tenha feito investimentos internacionais por meio de 
sua empresa em paraíso fiscal, enquanto já estava no cargo, cometeu crime
Url :https://revistaforum.com.br/global/ja-ministro-paulo-guedes-pode-ter-
lucrado-r-14-milhoes-com-offshore/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-03 15:01:07
Título: Google revela ao TSE que repassou mais de R$15 milhões a canais 
bolsonaristas investigados
Descrição: Em agosto, TSE determinou a suspensão do financiamento do Google aos 
canais bolsonaristas que difundem fake news
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/google-tse-15-milhoes-canais-
bolsonaristas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-03 14:10:19
Título: Casa de reza do povo Guarani Kaiowá é incendiada no MS, Apib denuncia 
ação criminosa
Descrição: “Estamos tristes porque é nosso templo sagrado. Com muito sacrifício 
erguemos e agora num piscar de olho foi queimado”, afirma Elizeu Guarani, 
coordenador da Articulação dos Povos Indígenas
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/casa-de-reza-do-povo-guarani-kaiowa-e-
incendiada-no-ms-apib-denuncia-acao-criminosa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-03 13:35:58
Título: Zé de Abreu indica que será candidato a deputado pelo PT: “Maior papel 
da minha vida”
Descrição: Ator já vem há meses afirmando que está à disposição do partido do 
ex-presidente Lula para \reconstruir o Brasil\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ze-de-abreu-indica-que-sera-candidato-
a-deputado-pelo-pt-maior-papel-da-minha-vida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-03 10:52:00
Título: Fora Bolsonaro: atos reuniram 700 mil pessoas em 304 cidades, dizem 
organizadores
Descrição: Manifestações contra Bolsonaro aconteceram em todo o Brasil e em 18 
países
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/fora-bolsonaro-atos-reuniram-700-
mil-pessoas-em-304-cidades-dizem-organizadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-03 01:01:34
Título: Fora Bolsonaro: Jornal Nacional destaca discurso de lideranças da 
oposição
Descrição: Telejornal da Rede Globo exibiu ampla reportagem a respeito das 
manifestações contra o presidente realizadas em todo o país e no exterior
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fora-bolsonaro-jornal-nacional-destaca-
discurso-de-liderancas-da-oposicao/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-04 05:00:47
Título: Os efeitos práticos do impasse sobre o novo ministro do STF
Descrição: A vaga deixada pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello no Supremo 
Tribunal Federal (STF), em junho, ainda não foi preenchida. Já são mais de 70 
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dias de espera por uma decisão do Senado a respeito do nome do ex-advogado-geral
da União André Menonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro um dia após o 
decano da Corte formalizar sua aposentadoria. A indicação de Mendonça esbarra na
resistência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), que se nega a marcar a sabatina para que os colegas aprovem ou 
rejeitem a indicação. Esse impasse não tem apenas reflexos políticos. Deixa um 
acervo de processos parados e altera o curso de ações penais, como ocorreu na 
última semana. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/os-efeitos-praticos-do-impasse-sobre-novo-
ministro-do-stf-25221106
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-03 17:46:19
Título: Pandemia gera maior queda da expectativa de vida nos EUA e na Europa 
desde 2ª Guerra
Descrição: Essas reduções são atribuídas principalmente ao aumento da 
mortalidade em pessoas com mais de 60 anos e às mortes registradas oficialmente 
por covid-19 - por causa da subnotificação, o volume desses óbitos pode ser 
muito maior.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58735982?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-03 16:32:30
Título: Ativistas europeus têm muito a aprender com indígenas, diz brasileiro 
que protestou com Greta 
Descrição: Para Eric Marky, que participou de reunião preparatória para Cúpula 
do Clima das Nações Unidas, caminho para preservar o meio ambiente passa pelo 
intercâmbio entre saberes tradicionais e conhecimentos científicos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58777766?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-03 00:00:00
Título: Deputado do PT quer tornar inelegíveis condenados por racismo e crimes 
contra a democracia
Descrição: O vice-líder da Minoria na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), 
quer tornar inelegíveis pessoas condenadas por tráfico de drogas, racismo, 
homofobia, tortura, terrorismo, violência doméstica e crimes contra a 
democracia.Leia mais (10/03/2021 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/10/deputado-do-pt-quer-tornar-inelegiveis-
condenados-por-racismo-e-crimes-contra-a-democracia.shtml
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-03 16:30:00
Título: Pandora Papers
Descrição: O maior vazamento de arquivos de paraísos fiscais da história
Url :https://apublica.org/especial/pandora-papers/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-03 16:30:00
Título: ICIJ abre caixa de pandora das offshores e expõe de líderes mundiais a 
celebridades
Descrição: Maior do que Panama Papers, investigação encontrou empresas em 
paraísos fiscais ligadas à elite política de mais de 90 países, offshore de 
Paulo Guedes está entre as descobertas
Url :https://apublica.org/2021/10/icij-abre-caixa-de-pandora-das-offshores-e-
expoe-de-lideres-mundiais/
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