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Fonte: Poder360
Título: Facebook diz que “falha de configuração” deixou rede social fora do ar
Descrição: Em comunicado oficial, empresa disse que mudança na configuração de 
roteadores comprometeu sistema
Url :https://www.poder360.com.br/tecnologia/facebook-diz-que-falha-de-
configuracao-deixou-rede-social-fora-do-ar/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-04 11:27:03
Título: Análise | Bolsonaro aumenta preços dos combustíveis e do gás de cozinha 
e traz de volta a fome
Descrição: Política de reajustes da Petrobras está sendo agravada pela venda de 
refinarias e outros ativos pelo governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/04/analise-bolsonaro-aumenta-
precos-dos-combustiveis-e-do-gas-de-cozinha-e-traz-de-volta-a-fome

Fonte: Congresso em Foco
Título: Imprensa britânica repercute fome e protestos contra o governo no Brasil
Descrição: Imagens da fome no Brasil e de manifestações populares contra o 
governo Bolsonaro ganharam destaque na imprensa internacional neste final de 
semana. Matéria publicada no jornal britânico The Guardian no domingo (3) 
estampa fotografias que mostram o momento em que brasileiros procuram por 
alimento em uma pilha de ossos e carcaças de animais rejeitados por 
supermercados 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/imprensa-britanica-repercute-
fome-e-protestos-contra-o-governo-no-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 17:30:58
Título: Carne acumula alta de 69,9% durante governo Bolsonaro e vai continuar 
subindo
Descrição: Expectativa é que em 2022 o preço da proteína animal continue 
subindo, acima dos 20%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/carne-acumula-alta-de-699/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-04 16:22:15
Título: \Dólar alto é bom\: falas de Guedes coincidem com variação cambial que 
lhe garantiu lucro
Descrição: Gráfico mostra que declarações polêmicas de ministro da Economia 
antecederam alta do dólar, variação beneficiou offshore
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/04/dolar-alto-e-bom-falas-de-
guedes-coincidem-com-variacao-cambial-que-lhe-garantiu-lucro

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-04 12:55:41
Título: Brasileiros com ‘offshores’ nos ‘Pandora Papers’ devem à União 16 
bilhões de reais em impostos
Descrição: 66 dos maiores devedores brasileiros de impostos, muitos investigados
por esquemas de corrupção, mantêm milhões depositados fora do Brasil, em 
paraísos fiscais
Url :https://brasil.elpais.com/pandora-papers/2021-10-04/brasileiros-com-
offshores-no-pandora-papers-devem-a-uniao-16-bilhoes-de-reais-em-impostos.html

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-10-05
Título: Bolsonaro já chamou de assalto que fazem Paulo Guedes e Roberto Campos 
Neto
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Descrição: Quando era deputado, Jair Bolsonaro criticou duramente o uso de 
esconderijos fiscais. Diante do escândalo atual, ele ainda se mantém calado
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/bolsonaro-ja-chamou-de-
assalto-que-fazem-paulo-guedes-e-roberto-campos-neto

Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-04
Título: Patriota, Hang manteve U$ 100 milhões escondidos no Exterior e destina 97,3% de 
seus investimentos a empresas estrangeiras
Descrição: O patriota Luciano Hang é hipócrita.  Durante 17 anos, ele manteve 
escondida uma fortuna estimada pelo câmbio de hoje em R$ 604 milhões em uma 
empresa, a Abigail Worldwide, sediada nas ilhas Virgens britânicas.
Hang, dono das lojas Havan, só regularizou a situação da empresa graças a uma 
lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. As informações são do Poder 360, 
que fez parte do consórcio que investigou os Pandora Papers.
Dos U$ 112,6 milhões que mantém hoje em uma conta na Suiça, outro refúgio 
fiscal, Hang emprestou U$ 43,4 milhões não se sabe para quem.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/patriota-hang-manteve-u-100-
milhoes-escondidos-no-exterior-e-destina-973-dos-investimentos-a-empresas-dos-
eua.html
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-04 22:15:30
Título: Pandora Papers: PGR abre apuração preliminar sobre offshores de Guedes e
Campos Neto
Descrição: O procedimento aberto pelo órgão é uma 'notícia de fato', uma espécie
de 'pré-inquérito'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pandora-papers-pgr-abre-
apuracao-preliminar-sobre-offshores-de-guedes-e-campos-neto/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-04
Título: ‘Nada se compara ao parasita brasileiro’, afirma Dowbor sobre capital 
improdutivo
Descrição: Pandora Papers mostra predomínio do capital que não retorna em 
produção, observa Ladislau Dowbor. “Escândalo pouco é bobagem”, diz Eduardo 
Moreira
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2021/10/capital-improdutivo-
parasita-brasileiro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-04 22:32:13
Título: Articulação frágil e alta rejeição enfraquecem previsões do governo para
reforma administrativa
Descrição: Disputa é marcada por diferentes protestos de servidores públicos 
contra PEC 32 nos estados e em Brasília (DF)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/04/articulacao-fragil-e-alta-
rejeicao-enfraquecem-previsoes-do-governo-para-reforma-administrativa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-04 19:03:11
Título: Análise | Agroecologia já não é uma alternativa, é a única possibilidade
Descrição: Não é possível pensar soberania alimentar sem formas contra-
hegemônicas de produção dos alimentos.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/04/analise-agroecologia-ja-nao-e-
uma-alternativa-e-a-unica-possibilidade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-04 10:13:07
Título: \Comida sem agrotóxicos precisa ser acessível\, diz coordenador de 
Centro de Agroecologia
Descrição: Dia Nacional da Agroecologia, comemorado no domingo (3), marca a 
defesa da vida e do direito à alimentação sem veneno
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/04/comida-sem-agrotoxicos-precisa-
ser-acessivel-diz-coordenador-de-centro-de-agroecologia

Fonte: Vatican News - Português
Título: Do algodão orgânico uma oportunidade para 300 jovens indianas
Descrição: No espírito da Laudato si' do Papa Francisco e seguindo os 
ensinamentos do Pobrezinho de Assis, as monjas franciscanas de Tamil Nadu estão 
realizando uma atividade para ajudar as jovens indianas desempregadas, com 
especial atenção para as afetadas por várias deficiências. A \Assisi Garments\ é
uma empresa têxtil que combina tradição, inovação e proteção ambiental, 
apostando no algodão 100% orgânico
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-10/historia-laudato-si-india-
franciscanas-algodao-organico.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-04 12:57:15
Título: \Cozinha solidária é símbolo de resistência em tempos que comer está 
virando luxo no Brasil\
Descrição: Guilherme Boulos participou de inauguração de cozinha solidária em 
ocupação de Curitiba, neste domingo (3)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/04/cozinha-solidaria-e-simbolo-de-
resistencia-em-tempos-que-comer-esta-virando-luxo-no-brasil

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 22:41:34
Título: Comerciantes de todo Brasil amargam prejuízo com queda do WhatsApp
Descrição: Relatos vindos de várias cidades e estados mostram que a segunda-
feira foi de perdas para quem depende da plataforma para vender. Situação, que 
já é crítica por causa da crise, ficou ainda pior
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/comerciantes-todo-brasil-amargam-
prejuizo-queda-whatsapp/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \O Facebook está dilacerando nossas sociedades\, diz ex-funcionária
Descrição: Ex-gerente de produto acusa companhia de priorizar o lucro em 
detrimento da segurança dos usuários e de promover conteúdo que inspira raiva. 
Ela é a fonte de vazamento sobre efeito prejudicial do Instagram para jovens.
Url :https://www.dw.com/pt-002/o-facebook-está-dilacerando-nossas-sociedades-
diz-ex-funcionária/a-59403208?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-04 16:18:00
Título: Crefisa, MRV, Riachuelo: quem mais tem offshore em paraíso fiscal e como
isso prejudica o país
Descrição: Conheça outros brasileiros que aparecem na lista da \Pandora Papers\,
além de Paulo Guedes e do presidente do BC
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/04/crefisa-mrv-riachuelo-quem-mais-
tem-offshore-em-paraiso-fiscal-e-como-isso-prejudica-o-pais

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-04 13:00:00
Título: Pandora Papers revelam offshores de sócios da Prevent Senior, MRV e 
outros empresários
Descrição: 25 sócios ou donos de 20 das maiores empresas do Brasil têm offshores
em paraísos fiscais
Url :https://apublica.org/2021/10/pandora-papers-revelam-offshores-de-socios-da-
prevent-senior-mrv-e-outros-empresarios/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 14:30:32
Título: Chofer de Bolsonaro, Piquet perde ação no STJ e pode ficar sem contrato 
milionário firmado sem licitação com o governo
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Descrição: Empresa de ex-piloto, que voltou à cena bajulando Jair Bolsonaro, 
deixou de pagar impostos previdenciários por 10 anos. Caso não acate decisão da 
justiça perderá contrato com o Inmet feito sem licitação no início de 2019
Url :https://revistaforum.com.br/politica/piquet-contrato-milionario-governo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-04 11:56:51
Título: “Cada deputado precisa ser pressionado para que vote contra a PEC 32”, 
defende Rogério Correia
Descrição: Em entrevista, deputado afirma que mobilizações estão surtindo efeito
e precisam ser intensificadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/04/cada-deputado-precisa-ser-
pressionado-para-que-vote-contra-a-pec-32-defende-rogerio-correia

Fonte: Montedo
Data: 2021-10-04
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.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/10/04/exercito-e-aeronautica-tem-apagao-
em-registro-de-punicoes-nos-quarteis-e-busca-precisa-ser-manual/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-04 11:39:57
Título: Juíza viraliza nas redes ao citar em sentença a poesia \A Vida É Loka\ 
de Sergio Vaz
Descrição: “Tem um recorte racial de quem encarcera e um recorte racial e de 
classe de quem é encarcerado\, diz Karla Aveline
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/04/juiza-viraliza-nas-redes-ao-
citar-em-sentenca-a-poesia-a-vida-e-loka-de-sergio-vaz
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-04 21:26:19
Título: Zuckerberg perde US$ 6 bilhões nesta segunda, em meio a pane e denúncias
Descrição: De acordo com monitoramento em tempo real da revista Forbes, o 
patrimônio de Zuckerberg chega a US$ 116,8 bilhões
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/zuckerberg-perde-us-6-
bilhoes-nesta-segunda-em-meio-a-pane-e-denuncias/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-04 20:52:45
Título: Em 2019, Guedes disse a Comissão de Ética que tomaria ações para evitar 
conflito de interesses sobre offshore
Descrição: Uma das recomendações da CEP foi a de 'manter inalteradas as posições
de seus investimentos durante todo o exercício do cargo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-2019-guedes-disse-a-
comissao-de-etica-que-tomaria-acoes-para-evitar-conflito-de-interesses-sobre-
offshore/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-04 19:47:46
Título: Quero conversar com todos que queiram conversar comigo, diz Lula em 
Brasília, veja detalhes da viagem
Descrição: A CartaCapital, deputado Henrique Fontana (PT-RS) narra os principais
assuntos abordados em encontro na capital federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/quero-conversar-com-todos-que-
queiram-conversar-comigo-diz-lula-em-brasilia-veja-detalhes-da-viagem/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-04 19:13:45
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Título: Deputado bolsonarista é acusado pela PGR de forjar o próprio atentado à 
bala
Descrição: O deputado bolsonarista alega ter sido vítima de um ataque a bala em 
fevereiro do ano passado na rodovia BR-060 no Mato Grosso do Sul
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/deputado-bolsonarista-e-acusado-
pela-pgr-de-forjar-o-proprio-atentado-a-bala/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-04 17:02:48
Título: PGR pede reabertura de inquérito contra Fábio Faria por propinas da 
Odebrecht
Descrição: Vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros disse ao STF que 
'novos elementos de prova' justificam a retomada da investigação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pgr-pede-reabertura-de-inquerito-
contra-fabio-faria-por-propinas-da-odebrecht/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-04 14:01:18
Título: À espera de definição sobre adesão à OCDE, Brasil envia três ministros a
reunião em Paris
Descrição: Os ministros Carlos França, das Relações Exteriores, Ciro Nogueira, 
da Casa Civil e João Roma, da Cidadania, integram a comitiva brasileira
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/a-espera-de-definicao-sobre-adesao-a-
ocde-brasil-envia-tres-ministros-a-reuniao-em-paris/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-04 12:52:16
Título: A um ano das eleições, TSE abre código-fonte da urna eletrônica
Descrição: Objetivo é \ampliar a transparência, especialmente quanto à 
auditabilidade do sistema eletrônico de votação\, ressaltou Barroso
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/a-um-ano-das-eleicoes-tse-abre-
codigo-fonte-da-urna-eletronica/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-04 11:36:38
Título: Um novo tempo para as ferrovias
Descrição: O Brasil tem muito a ganhar com um novo marco para as ferrovias, um 
braço que, no futuro, vai se provar essencial à nossa infraestrutura
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/um-novo-tempo-para-as-
ferrovias/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-05 01:05:39
Título: Requião e Lula iniciam espetacular virada em pesquisas no Paraná
Descrição: Luiz Inácio Lula da Silva e Roberto Requião, pré-candidatos à 
presidência da República e ao governo do Paraná, respectivamente, iniciaram uma 
espetacular virada nas pesquisas  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/requiao-e-lula-iniciam-espetacular-
virada-em-pesquisas-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-04 00:13:00
Título: Vaza Porto: dossiê mostra esquema para derrubar presidente do Sindicato 
da Estiva de Paranaguá
Descrição: No dia 13 de setembro último, o Sindicato dos Estivadores de 
Paranaguá completou 118 anos. Essa entidade centenária vem sendo alvo de um 
diabólico ataque  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/vaza-porto-dossie-mostra-esquema-
para-derrubar-presidente-do-sindicato-da-estiva-de-paranagua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 01:59:18
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Título: Com intenção de voto pífia nas pesquisas, Doria diz que pode desistir de
candidatura
Descrição: Tucano ainda se coloca como pré-candidato à presidência e vai 
disputar as prévias do PSDB, mas admite que pode abrir mão da disputa caso seja 
necessário fortalecer a \terceira via\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-intencao-de-voto-pifia-nas-
pesquisas-doria-diz-que-pode-desistir-de-candidatura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 00:35:38
Título: Nuvem de poeira deixa cinco mortos no interior de SP
Descrição: Fenômeno, que tem se repetido em alguns estados nas últimas semanas, 
provocou ainda sérios danos estruturais em várias cidades e a suspensão das 
aulas em três municípios
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nuvem-poeira-deixa-cinco-mortos-
interior-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 23:49:02
Título: Em Brasília, Lula se reúne com embaixadores de países africanos
Descrição: Mais cedo, ex-presidente se encontrou com membros da bancada petista 
no Congresso Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-brasilia-lula-se-reune-com-
embaixadores-de-paises-africanos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 23:23:01
Título: Crise do Facebook pode ser maior, dados de 1,5 bilhão de usuários foram 
postos à venda na dark web
Descrição: Um comprador em potencial teria, supostamente, oferecido até US$ 5 
mil por um milhão de contas da plataforma
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/crise-do-facebook-pode-ser-maior-
dados-de-15-bilhao-de-usuarios-foram-postos-a-venda-na-dark-web/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 21:34:26
Título: Facebook engana investidores e põe lucro acima da segurança, diz ex-
funcionária
Descrição: Frances Haugen assumiu que foi ela quem vazou documentos internos ao 
The Wall Street Journal. Ações da gigante da internet desabaram com as 
revelações e a queda dos serviços em nível mundial nesta segunda-feira (4)
Url :https://revistaforum.com.br/global/facebook-engana-investidores-lucro-
acima-seguranca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 21:23:16
Título: Snowden sobre quedas das redes: “Por um dia, mundo se torna um lugar 
mais saudável”
Descrição: Ex-agente da NSA ainda afirmou que quedas de Facebook, Instagram e 
WhatsApp mostram por que esses serviços não poderiam ser monopolizados
Url :https://revistaforum.com.br/global/snowden-queda-redes-mundo-saudavel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 21:14:37
Título: Usuários relatam que Twitter também apresenta instabilidade
Descrição: Mais cedo, houve reclamações sobre problemas na Netflix, Nubank, 
Spotify e nos serviços do PagBank
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/usuarios-relatam-que-twitter-
tambem-apresenta-instabilidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 20:36:19
Título: Apresentador da MTV acusa policiais de “racismo” durante abordagem
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Descrição: Spartakus Santiago fez a denúncia via redes sociais: “Dois PMs se 
aproximaram apontando revólveres pra mim e mandando eu colocar minhas mãos na 
cabeça como se eu fosse um criminoso”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/apresentador-da-mtv-acusa-policiais-
de-racismo-durante-abordagem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 18:58:59
Título: Pandora Papers: Ivan Valente quer CPI e cobra afastamento de Guedes e 
Campos
Descrição: O deputado federal encaminhou à Comissão de Ética Pública as 
revelações de offshores em paraísos fiscais, envolvendo o ministro da Economia e
o presidente do Banco Central
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pandora-papers-ivan-valente-quer-cpi-e-
cobra-afastamento-de-guedes-e-campos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 14:11:55
Título: Ambulante é espancado e morre após reclamar do preço da carne
Descrição: Os dois agressores estavam embriagados. Eles foram levados para a 
delegacia e presos preventivamente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ambulante-e-espancado-e-morre-apos-
reclamar-do-preco-da-carne/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 13:28:56
Título: Telefonema de André Mendonça sobre sabatina no Senado irrita Lewandowski
Descrição: Ministro do STF foi sorteado relator do mandado de segurança 
apresentado por senadores para que a Corte obrigue Alcolumbre a pautar sabatina 
de Mendonça na CCJ
Url :https://revistaforum.com.br/politica/telefonema-de-andre-mendonca-sobre-
sabatina-no-senado-irrita-lewandowski/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 12:46:19
Título: Em Minas, Lula tem o dobro das intenções de votos de Bolsonaro
Descrição: Lula marca 40,4% das intenções de voto no estado, segundo maior 
colégio eleitoral do país. No segundo turno, o petista vence Bolsonaro e Ciro, 
segundo pesquisa DataTempo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-minas-lula-tem-o-dobro-das-
intencoes-de-votos-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 10:55:55
Título: Candido Pinheiro, dono da Hapvida, dobrou sua fortuna durante a pandemia
Descrição: Operadora de saúde é acusada de demitir médicos que se recusavam a 
receitar o Kit Covid
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/candido-pinheiro-dono-da-hapvida-
dobrou-sua-fortuna-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 09:38:03
Título: Médico denuncia Hapvida: “ia ser desligado caso não prescrevesse o kit 
covid”
Descrição: Felipe Peixoto Nobre, ex-funcionário da empresa de saúde, afirma 
ainda que casos suspeitos não eram testados, exceto em internações
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/medico-denuncia-hapvida-ia-ser-
desligado-caso-nao-prescrevesse-o-kit-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-04 09:21:13
Título: Pandora Papers de Paulo Guedes desnuda conluio de ricaços para eleger 
Bolsonaro
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Descrição: As revelações da Pandora Papers de que Paulo Guedes e Roberto Campos 
Neto mantêm milionárias empresas off-shore em paraísos fiscais comprova o acordo
de ricaços, que ganham fortunas na jogatina do sistema financeiro internacional,
para eleger o governo protofascista de Jair Bolsonaro. E mais: Fora Bolonaro 
toma ruas do Brasil e do mundo e os [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pandora-papers-de-paulo-guedes-desnuda-
conluio-de-ricacos-para-eleger-bolsonaro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-05 04:40:06
Título: Facebook culpa 'mudança de configuração defeituosa' por quase seis horas
de interrupção
Descrição: O Facebook culpou uma \mudança de configuração defeituosa\ pela 
interrupção de quase seis horas, na segunda-feira, que impediu os 3,5 bilhões de
usuários da empresa de acessar suas redes sociais e serviços de mensagens, como 
WhatsApp, Instagram e Messenger. A pane global afetou usuários privados, e 
muitos empresários também amargaram prejuízos com a paralisação.A empresa não 
especificou quem executou a alteração na configuração e se ela foi planejada. \
Queremos deixar claro, neste momento, que acreditamos que a causa raiz dessa 
interrupção foi uma mudança de configuração defeituosa\, disse o Facebook, no 
blog. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/facebook-culpa-mudanca-de-configuracao-
defeituosa-por-quase-seis-horas-de-interrupcao-25224676
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-05 04:30:57
Título: Instituição que acolhe relíquias do cinema nacional vira abrigo para 
ratos e gatos
Descrição: Gatos e ratos despencam do teto na sede do Centro Técnico Audiovisual
(CTAv), instituição federal que mantém um valioso acervo sobre a história do 
cinema no país. De acordo com relatos de funcionários, a realidade no edifício 
localizado na Avenida Brasil, no Rio, parece cenário de filme de terror: o lugar
não dispõe, há décadas, de qualquer sistema ou brigada de incêndio e também não 
possui contratos de manutenção predial e controle de pragas.Maria Flor: 'Que 
mundo é esse em que vou parir uma pessoa?'Servidores que trabalham no endereço 
temem pela própria segurança e pela adequada preservação dos bens históricos, 
que incluem 15 mil latas de filme, 20 mil negativos fotográficos e cerca de 1,5 
mil cartazes. Entre as relíquias, há parte da coleção do diretor pioneiro 
Humberto Mauro (1897-1993) e películas originais de “Limite” (1931), obra-prima 
de Mário Peixoto, e “O que foi o carnaval de 1920” (1920), de Alberto Botelho.— 
No dia a dia, acontecem coisas surreais. 
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/instituicao-que-acolhe-reliquias-do-
cinema-nacional-vira-abrigo-para-ratos-gatos-1-25223839

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-04 17:00:08
Título: Luciano Hang, o empresário patriota que dribla os impostos no Brasil
Descrição: Investigação feita pelo EL PAÍS nos arquivos do ‘Pandora Papers’ 
revelou que o empresário manteve por quase vinte anos uma empresa em um paraíso 
fiscal no valor de 112,6 milhões de dólares
Url :https://brasil.elpais.com/pandora-papers/2021-10-04/luciano-hang-o-
empresario-patriota-que-dribla-os-impostos-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-04 23:13:28
Título: Vargas Llosa foi titular de empresa em paraíso fiscal em 2015
Descrição: Um banco de investimento usou brevemente a empresa para administrar 
seu patrimônio. Posteriormente, o escritor a fechou e declarou os ativos da 
carteira de investimentos na Espanha
Url :https://brasil.elpais.com/pandora-papers/2021-10-04/vargas-llosa-foi-
titular-de-empresa-em-paraiso-fiscal-em-2015.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-04 20:41:03
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Título: Documentos das Ilhas Virgens Britânicas jogam luz sobre as empresas de 
Piñera e sua família em paraísos fiscais
Descrição: Os ‘Pandora Papers’ provam que os bens declarados pelos filhos do 
presidente do Chile para abrir contas ‘offshore’ são produto de antecipação de 
herança
Url :https://brasil.elpais.com/pandora-papers/2021-10-04/documentos-das-ilhas-
virgens-britanicas-jogam-luz-sobre-as-empresas-de-pinera-e-sua-familia-em-
paraisos-fiscais.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-04 11:08:13
Título: Nobel de Medicina premia David Julius e Ardem Patapoutian pelos 
“receptores da temperatura e do tato”
Descrição: Júri do Instituto Karolinska, de Estocolmo, destaca que as 
descobertas “permitiram entender como o calor, o frio e a força mecânica podem 
gerar impulsos nervosos que nos permitem perceber o mundo”
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-10-04/nobel-de-medicina-premia-
david-julius-e-ardem-patapoutian-pelos-receptores-da-temperatura-e-do-tato.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-04 00:00:00
Título: Aras vai ao STF para limitar Defensorias e pode afetar acesso dos mais 
pobres ao Judiciário
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, protocolou no STF 
(Supremo Tribunal Federal) um total de 22 processos que visam derrubar uma 
legislação federal de 1994 e outras normas estaduais que concedem às Defensorias
Públicas o poder de requisitar documentos de órgãos públicos.Leia mais 
(10/04/2021 - 12h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/aras-vai-ao-stf-para-limitar-defensorias-e-pode-afetar-
acesso-dos-mais-pobres-ao-judiciario.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-05 00:29:00
Título: Câmara pode votar nesta terça-feira projeto que revisa a Lei de 
Improbidade Administrativa
Descrição: Também está na pauta a PEC que altera regras de composição do 
Conselho Nacional do Ministério Público
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/813394-camara-pode-votar-nesta-terca-
feira-projeto-que-revisa-a-lei-de-improbidade-administrativa/
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Título: Comissão geral vai debater nesta terça-feira o agravamento da fome no 
Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/813384-comissao-geral-vai-debater-nesta-
terca-feira-o-agravamento-da-fome-no-brasil/
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Título: Prorrogação da Lei de Cotas é tema de debate na sexta-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/812708-prorrogacao-da-lei-de-cotas-e-
tema-de-debate-na-sexta-feira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-04 17:21:10
Título: Petrobras termina acordo com EUA após pagamento de multa de US$ 853,2 
milhões
Descrição: A empresa petrolífera Petrobras informou que concluiu suas obrigações
previstas no acordo assinado com o Departamento de Justiça dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021100418089060-petrobras-termina-
acordo-com-eua-apos-pagamento-de-multa-de-us-8532-milhoes/
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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-04 13:00:00
Título: Pandora Papers revelam segredos financeiros de políticos, bilionários e 
da elite global
Descrição: Investigação transnacional que reúne mais de 600 jornalistas em 117 
países e territórios analisou o maior vazamento de arquivos de paraísos fiscais 
da história
Url :https://apublica.org/video/2021/10/pandora-papers-revelam-segredos-
financeiros-de-politicos-bilionarios-e-da-elite-global/
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