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Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-10-05
Título: Bolsonaro tem que ser sancionado por posar com criança vestida em trajes
militares, diz ONU
Descrição: O Comitê de Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas 
(ONU) condenou nesta terça-feira (05/10) o presidente Jair Bolsonaro por 
aparecer ao lado de uma criança vestida em trajes militares portando uma arma de
brinquedo durante um evento em Belo Horizonte em 30 de setembro.
"Tais práticas devem ser proibidas e criminalizadas, e aqueles que envolvem 
crianças em hostilidades devem ser investigados, processados e sancionados”, 
disse o órgão em nota enviada à imprensa.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/71585/bolsonaro-tem-que-
ser-sancionado-por-posar-com-crianca-vestida-em-trajes-militares-diz-onu

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-05 20:40:17
Título: Consumo de pé de galinha em alta e outros 5 dados que retratam a fome no
Brasil 
Descrição: São 19 milhões de brasileiros passando fome, uma em cada três 
crianças anêmicas e um auxílio emergencial médio que só compra 38% da cesta 
básica. Confira esses e outros números que revelam a piora da insegurança 
alimentar no país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58797787?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 12:35:54
Título: Produção industrial recua 0,7% em agosto e confirma derretimento da 
economia
Descrição: O setor acumula perda de 2,3% e fica 2,9% abaixo do patamar de 
fevereiro do ano passado, no cenário pré-pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/producao-industrial-queda-agosto/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-05
Título: Com altas taxas de desemprego e inflação endividamento atinge 74% das 
famílias
Descrição: O recorde do endividamento as famílias foi registrado em setembro, 
mês em que a prévia do IPCA-15 foi a maior desde 1994, o desemrpego atinge 14,1 
milhões de pessoas e os salários estão mais baixos
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-altas-taxas-de-desemprego-e-inflacao-
endividamento-atinge-74-das-familias-bb12

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-05 18:35:22
Título: Convocação, CPI e apuração: denúncia sobre offshores de Guedes no 
exterior gera onda de reações
Descrição: Bancada do PSOL busca assinaturas para CPI que investigue atuação de 
Guedes em paraíso fiscal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/05/convocacao-cpi-e-apuracao-
denuncia-sobre-offshores-de-guedes-no-exterior-gera-onda-de-reacoes

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 06:00:53
Título: Coca-Cola Company usa sede no Brasil para pagar menos impostos nos EUA
Descrição: A empresa foi acionada pela Receita Federal americana e perdeu 
processo bilionário por elisão fiscal
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/coca-cola-company-usa-sede-
no-brasil-para-pagar-menos-impostos-nos-eua/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 14:10:42
Título: Fenafisco defende renúncia de Guedes e Campos Neto: ‘Permanência seria 
escandalosa’
Descrição: 'Guedes e Campos Neto lucram no exterior com dólar alto enquanto a 
situação econômica do País se degrada', afirma a Federação
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fenafisco-defende-renuncia-
de-guedes-e-campos-neto-permanencia-seria-escandalosa/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-05 17:43:46
Título: Como alta do dólar elevou fortuna de Guedes em paraíso fiscal no 
exterior
Descrição: Em quase três anos à frente do ministério da Economia, Paulo Guedes 
deu uma coleção de declarações polêmicas – muitas delas envolvendo o dólar, que 
ficou quase 40% mais caro desde o início do governo Bolsonaro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58809438?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-05
Título: CPI da Covid evidencia laboratório ‘desastroso e corrupto’ na gestão da 
pandemia
Descrição: Negócios sem licitação, suspeitas de fraudes, indícios de sobrepreço 
em mais de 1.000% em contratos com o Ministério da Saúde, transações milionárias
em espécie e mais. O depoimento à na CPI da Covid nesta terça (5), de 
representantes da VTCLog – empresa de logística que mantém contratos com o 
Ministério da Saúde, foi marcado por negativas dos inquiridos e evidências de 
irregularidades. “Um laboratório ultraliberal”, como afirmaram parlamentares, 
que iniciaram a oitiva do sócio da VTClog Raimundo Nonato Brasil.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/cpi-da-covid-
laboratorio-desastroso-corrupto-pandemia/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-05 19:49:39
Título: O Brasil precisa olhar para as mulheres vítimas de violência
Descrição: De modo geral, a violência armada e os homicídios acontecem nas ruas,
sobretudo no caso da vitimização masculina. Mas, entre as mulheres, chama 
atenção que 26% das vítimas de homicídio com emprego de arma de fogo em 2019 
sofreram a agressão fatal em casa
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-05/o-brasil-precisa-olhar-para-as-
mulheres-vitimas-de-violencia.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-05 16:52:35
Título: Falta de fiscais agropecuários fragiliza inspeção e pode encarecer 
alimentos ainda mais
Descrição: Novas regras expõem número insuficiente de servidores, gerando filas 
e possíveis impactos ao consumidor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/05/falta-de-fiscais-agropecuarios-
fragiliza-inspecao-e-pode-encarecer-alimentos-ainda-mais

Fonte: MST
Data: 2021-10-05
Título: Titulação de Bolsonaro quer deixar famílias assentadas sem-terra 
novamente
Descrição: O programa “Titula Brasil” prevê a privatização das terras e a 
apropriação dos assentamentos de Reforma Agrária, que serão colocados à 
disposição do mercado
Url : https://mst.org.br/2021/10/05/titulacao-de-bolsonaro-quer-deixar-familias-
assentadas-sem-terra-novamente/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-10-05 07:58:19
Título: Terra indígena que mais queima em 2021 enfrenta avanço da pecuária, 
desmatamento e pesca ilegal
Descrição: Desde 1º de janeiro, Inpe registrou 1358 focos na TI Parque do 
Araguaia, 31% a mais que no mesmo período do ano passado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/05/terra-indigena-que-mais-queima-
em-2021-enfrenta-avanco-da-pecuaria-desmatamento-e-pesca-ilegal

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 22:34:22
Título: VTCLog firmou contratos sem licitação quando Barros era ministro da 
Saúde
Descrição: Em depoimento à CPI do Genocídio, Raimundo Nonato Brasil, sócio da 
empresa, admitiu que foram fechados oito contratos com a pasta, entre 2016 e 
2018, no valor de R$ 330 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/vtclog-firmou-contratos-sem-
licitacao-quando-barros-era-ministro-da-saude/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-05 16:18:23
Título: Campanha que defende tributação de super-ricos quer apuração de conduta 
de Guedes e Campos Neto
Descrição: Em vez de promover justiça fiscal e reduzir desigualdades sociais, 
ambos se beneficiam da crise econômica, diz campanha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/05/campanha-que-defende-tributacao-
de-super-ricos-quer-apuracao-de-conduta-de-guedes-e-campos-neto

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-06 00:09:46
Título: “Facebook prejudica as crianças, alimenta a divisão e enfraquece a 
democracia”, diz ex-executiva da plataforma
Descrição: Frances Haugen, ex-gerente de conteúdo do Facebook, em depoimento no 
Senado dos Estados Unidos, expôs as vísceras da empresa de aplicação na internet
como jamais 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/facebook-prejudica-as-criancas-
alimenta-a-divisao-e-enfraquece-a-democracia-diz-ex-executiva-da-plataforma/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-05 15:35:51
Título: “Em que país vivem os médicos que ainda apoiam o genocida?”, questiona 
ex-ministro Mário Mamede
Descrição: Médico cearense defende que a direção do CFM renuncie diante das 
denúncias levantadas pela CPI da Covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/05/em-que-pais-vivem-os-medicos-
que-ainda-apoiam-o-genocida-questiona-ex-ministro-mario-mamede
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-05 13:45:06
Título: Wagner Moura sobre o filme Marighella: “Estou preparado para a porrada”
Descrição: Após ter lançamento adiado por dois anos, filme estreará em 4 de 
novembro, releia entrevista do ator concedida em 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/05/wagner-moura-sobre-o-filme-
marighella-estou-preparado-para-a-porrada

Fonte: DefesaNet RSS
Título: AIAB realiza reuniões estratégicas em Brasília em defesa da indústria 
brasileira aeroespacial
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/bid/noticia/42299/AIAB-realiza-reunioes-
estrategicas-em-Brasilia-em-defesa-da-industria-brasileira-aeroespacial/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 1887: Nasce o arquiteto Le Corbusier
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Descrição: Em 6 de outubro de 1887, nascia Charles-Édouard Jeanneret, mais 
conhecido como Le Corbusier, cuja obra revolucionou a arquitetura do século 20.
Url :https://www.dw.com/pt-br/1887-nasce-o-arquiteto-le-corbusier/a-3141806?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Poder360
Título: Governo demite 174 peritos que avaliavam projetos da Lei Rouanet
Descrição: Secretário da Cultura, Mário Frias, alegou ter esgotado tentativa de 
contato com profissionais
Url :https://www.poder360.com.br/governo/governo-demite-174-peritos-que-
avaliavam-projetos-da-lei-rouanet/

Fonte: Poder360
Título: Exército vai distribuir cloroquina estocada para uso em casos de malária
Descrição: Laboratório da Força aumentou produção do medicamento para uso não 
comprovado contra covid-19
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/exercito-vai-distribuir-cloroquina-
estocada-para-uso-em-casos-de-malaria/

Fonte: Congresso em Foco
Título: PL da Improbidade Administrativa é parcialmente aprovado
Descrição: O plenário da Câmara dos Deputados aprovou parcialmente nesta terça-
feira (5) as emendas enviadas pelo Senado ao Projeto de Lei de reforma da atual 
Lei de Improbidade Administrativa. Os parlamentares votaram favoráveis a todas 
as emendas, com exceção da Emenda nº 8, que versa sobre o tempo de prescrição 
processual para improbidade administrativa e foi [ ]The post PL da Improbidade 
Administrativa é parcialmente aprovado appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/camara-debate-licenca-
temporaria-de-radios-comunitarias/
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Senado aprova Marco Legal das Ferrovias, que segue para a Câmara
Descrição: O Plenário do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (5), o 
Projeto de Lei (PL) 261/2018, que institui um marco legal para as ferrovias 
brasileiras. O texto, aprovado de maneira simbólica, trata da exploração 
indireta, pela União, do transporte ferroviário em infraestruturas de 
propriedade privada, assim como autoriza a autorregulação ferroviária e 
disciplina o trânsito e o [ ]The post Senado aprova Marco Legal das Ferrovias, 
que segue para a Câmara appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/senado-sessao-cinco-de-
outubro/

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Grupo privado de Facebook que organizó las protestas de julio en Cuba 
planea otras más grandes pronto
Descrição: La participación de extranjeros en los asuntos internos de Cuba está 
en un nivel que difícilmente se puede concebir en los Estados Unidos El post 
Grupo privado de Facebook que organizó las protestas de julio en Cuba planea 
mayores pronto apareció por primera vez en MintPress News.
Url : https://www.mintpressnews.com/private-facebook-group-organized-july-
protests-cuba-plans-bigger-ones-soon/278598/ 

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-10-06 05:32:28
Título: Facebook whistleblower cites violence in Myanmar and Ethiopia, spying by
China and Iran
Url :https://www.cnn.com/collections/facebook-intl-100421/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-06 03:28:00
Título: OEA ANTISEMITISMO - El brasileño Lottenberg nuevo comisionado de la OEA 
contra el antisemitismo
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Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-brasileno-lottenberg-nuevo-
comisionado-de-la-oea-contra-antisemitismo/20000013-4645822?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-05 11:25:55
Título: Primeira edição impressa do Brasil de Fato Distrito Federal chega as 
ruas de Brasília
Descrição: Distribuição da edição especial foi realizada durante o ato contra 
Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/05/primeira-edicao-impressa-do-
brasil-de-fato-distrito-federal-chega-as-ruas-de-brasilia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-05 10:37:16
Título: Análise |  Manifestações de 2 de outubro: quais são os limites e 
desafios políticos?
Descrição: A unidade pelo alto nas manifestações não representou, no entanto, 
uma massificação da participação nas ruas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/05/analise-manifestacoes-de-2-de-
outubro-quais-sao-os-limites-e-desafios-politicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-05 10:11:38
Título: Análise | Cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU defende interesse da 
agroindústria 
Descrição: Espaço se coloca à serviço de uma elite transnacional que continua a 
acumular capital e destruir o planeta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/05/analise-cupula-dos-sistemas-
alimentares-da-onu-defende-interesse-da-agroindustria
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 20:24:35
Título: Barroso: ‘A democracia não tem lugar para os que pretendem destrui-la’
Descrição: O presidente do TSE celebrou nesta terça-feira 5 os 33 anos da 
Constituição Federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/barroso-a-democracia-nao-tem-
lugar-para-os-que-pretendem-destrui-la/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 20:11:10
Título: STJ anula decisão de Moro que condenou João Vaccari, ex-tesoureiro do PT
Descrição: 'A anulação restabelece, por meio dos inúmeros recursos impetrados 
pela defesa, a almejada Justiça', dizem os advogados
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stj-anula-decisao-de-moro-
que-condenou-joao-vaccari-ex-tesoureiro-do-pt/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 19:24:18
Título: Pandora Papers expõe paraísos fiscais nos Estados Unidos
Descrição: Na última década, Dakota do Sul, Nevada e mais de uma dúzia de 
estados americanos tornaram-se líderes em questões de sigilo financeiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/pandora-papers-expoe-paraisos-
fiscais-nos-estados-unidos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 19:22:41
Título: Senado aprova criação de memorial para vítimas da Covid-19
Descrição: Obra fará registro histórico da pandemia no país, diz relator
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senado-aprova-criacao-de-memorial-
para-vitimas-da-covid-19/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 19:07:20
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Título: Após reunião com Lula, presidente do PSB diz que aliança em 2022 
‘depende de pendências’, Freixo pede ‘união’
Descrição: 'Temos compreensão dos desafios que se impõem para derrotar esse 
governo', afirmou o petista depois do encontro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-reuniao-com-lula-
presidente-do-psb-diz-que-alianca-em-2022-depende-de-pendencias-freixo-pede-
uniao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 18:08:01
Título: Quaest/Genial: Rejeição popular ao governo Bolsonaro cresce cinco pontos
e vai a 53%
Descrição: O governo só é visto como positivo por 20% (eram 23% no levantamento 
anterior)
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/quaest-genial-rejeicao-
popular-ao-governo-bolsonaro-cresce-cinco-pontos-e-vai-a-53/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 16:55:47
Título: Quaest/Genial: Lula lidera todos os cenários e venceria qualquer um no 
2º turno
Descrição: Pesquisa também indica que o petista é o preferido dos brasileiros 
para resolver os problemas econômicos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/quaest-genial-lula-lidera-
todos-os-cenarios-e-venceria-qualquer-um-no-2o-turno-ciro-marca-11-no-1o/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 15:57:30
Título: Queiroga tem 48 horas para responder questionamentos da CPI da Covid
Descrição: O requerimento foi uma alternativa após os membros da comissão 
desistirem de ouvir o ministro presencialmente pela terceira vez
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/queiroga-tem-48-horas-para-
responder-questionamentos-da-cpi-da-covid/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 15:20:34
Título: MPF pede que Inep desista de criar ‘tribunal ideológico’ para o Enem
Descrição: Segundo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o ato poderia
representar um ataque à liberdade de expressão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mpf-pede-que-inep-desista-de-
criar-tribunal-ideologico-para-o-enem/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 15:16:06
Título: Muitos vão gastar o dinheiro no bar, diz Zema sobre Auxílio Emergencial 
mineiro
Descrição: 'Se ele [auxílio] fosse pago de forma parcelada, muito provavelmente 
a sua efetividade social teria sido maior'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/muitos-vao-gastar-o-dinheiro-
no-bar-diz-zema-sobre-auxilio-emergencial-mineiro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-05 14:42:09
Título: Não à PEC 13/2021: O que o Brasil necessita é de mais investimento na 
educação
Descrição: A proposta surgiu de demanda da Confederação Nacional dos Municípios 
e foi de autoria do senador Marcos Rogério, aliado de Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/nao-a-pec-
13-2021-o-que-o-brasil-necessita-e-de-mais-investimento-na-educacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-05 20:51:29
Título: Cúpula do MDB chama Requião para jantar com Lula em Brasília
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Descrição: O ex-senador Eunício Oliveira (CE), um dos mandachuvas do MDB 
nacional, convidou o também ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) para um jantar 
com Luiz Inácio Lula  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/cupula-do-mdb-chama-requiao-para-
jantar-com-lula-em-brasilia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-05 16:17:37
Título: Câmara convoca Paulo Guedes para explicar offshore em paraíso fiscal
Descrição: Deu ruim para o ministro da Economia, Paulo Guedes. A Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou 
nesta terça  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no 
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/camara-convoca-paulo-guedes-para-
explicar-offshore-em-paraiso-fiscal/
 
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  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/requiao-e-lula-iniciam-espetacular-
virada-em-pesquisas-no-parana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 02:14:36
Título: A história das mulheres – Por Maria Carolina Medeiros
Descrição: \Temos nossos nomes apagados, nunca tivemos direito à História, mas 
continuaremos fazendo o que agora podemos: escrevendo a história das mulheres. 
Lutando pela história das mulheres. E para que mulheres não sejam apenas 
história\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-historia-das-mulheres-por-maria-
carolina-medeiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 00:10:39
Título: Derrota de Moro: STJ anula decisão do ex-juiz que condenou Vaccari Neto
Descrição: Após analisar recurso, os ministros da 5ª Turma do STJ acataram 
alegação da defesa, que sustentou a incompetência para julgar o caso da 13ª Vara
Federal de Curitiba, então sob o comando de Moro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/derrota-de-moro-stj-anula-decisao-do-ex-
juiz-que-condenou-vaccari-neto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 00:01:16
Título: Bancários da Caixa se unem a movimentos populares por moradia e em 
defesa do banco
Descrição: Fenae participou nesta terça (5) da Marcha do Movimento Popular a 
Brasília, que prevê, entre outras ações, apresentação de Projeto de Lei de 
Autogestão da Política Habitacional e audiência pública na Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancarios-caixa-unem-movimentos-
populares-moradia-defesa-banco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 23:34:51
Título: Política habitacional de Bolsonaro exclui os pobres – Por Sergio 
Takemoto
Descrição: Enquanto os pobres vão ficando cada vez mais em situação de total 
miséria, o presidente se preocupa apenas com sua campanha: retira os benefícios 
habitacionais da população de baixa renda e anuncia novos benefícios para 
militares
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Url :https://revistaforum.com.br/debates/politica-habitacional-bolsonaro-exclui-
pobres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 23:12:52
Título: Entidade judaica reage à declaração de Augusto Nunes, que defendeu o 
fascismo
Descrição: “Não é liberdade de pensamento\ diz nota dos Judeus Pela Democracia. 
“Crimes de ódio, crimes contra a humanidade e a defesa do genocídio étnico são 
parte inalienável da ideologia fascista”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/entidade-judaica-reage-declaracao-
augusto-nunes-fascismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 21:23:24
Título: Maioria acha que Lula é o melhor para combater corrupção, diz pesquisa 
Quaest
Descrição: Eleitores consideram o ex-presidente o mais indicado para enfrentar o
problema. O nome de Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, seguido pelo do ex-
juiz e ex-ministro Sergio Moro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maioria-acha-lula-melhor-combater-
corrupcao-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 20:49:22
Título: Mesmo com preço do gás nas alturas, setor patronal quer tirar direitos e
se nega a repor perdas dos trabalhadores
Descrição: Conforme os preços aumentam no mercado internacional o reajuste é 
repassado para o consumidor final. Para os empresários do setor não há perdas e 
nem prejuízos. Entretanto, a mesma lógica não se aplica ao segmento laboral
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/mesmo-com-preco-do-gas-nas-alturas-
setor-patronal-quer-tirar-direitos-e-se-nega-a-repor-perdas-dos-trabalhadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 20:38:29
Título: Cardápio da miséria: carcaça de frango, pelanca, osso, pé de galinha e 
miojo
Descrição: As placas assustam o país. A forma como o trabalhador vem se 
alimentando revela o fundo do poço ao qual fomos conduzidos por Bolsonaro, o 
homem que espalhou a pobreza e a fome no Brasil como nenhum outro – Por Henrique
Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/cardapio-miseria-carcaca-frango-pelanca-
osso-pe-galinha-miojo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 20:19:31
Título: TCU suspende compra de remédio pela Saúde com gasto extra de R$ 160 
milhões
Descrição: A venda de 575.385 unidades de imunoglobulina humana por duas 
empresas ao Ministério da Saúde custaria aos cofres públicos um valor 36% maior 
do que o oferecido pelo grupo excluído da licitação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/tcu-suspende-compra-de-
remedio-pela-saude-com-gasto-extra-de-r-160-milhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 20:18:52
Título: Pesquisa encomendada por investidores aponta vitória de Lula em todos os
cenários
Descrição: Levantamento da consultoria Quaest feita para a Genial Investimentos 
mostra que, além de liderar em todos os cenários de 1ª turno, o petista venceria
Bolsonaro com mais de 20 pontos de diferença em ume eventual segundo turno
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pesquisa-encomendada-por-investidores-
aponta-vitoria-de-lula-em-todos-os-cenarios/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 18:05:59
Título: Gil do Vigor é nomeado como um dos 100 negros mais influentes do mundo
Descrição: O ranking é produzido pela organização internacional Most Influencial
People of African Descent, que anualmente elenca pessoas negras que deram voz 
aos afrodescendentes ao redor do mundo em variadas áreas
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/gil-negro-influente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 17:52:36
Título: Bolsonaro faz campanha em simpósio da confederação de pastores
Descrição: Indicado pelo presidente ao STF, André Mendonça deve discursar por 
dez minutos, por volta das 14h50, e Bolsonaro poderá usar 50 minutos para falar,
a partir das 16h30
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-faz-campanha-em-
simposio-da-confederacao-de-pastores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 17:05:44
Título: Luiza Trajano critica fake news, diz que é “uma pessoa política”, mas 
nega candidatura
Descrição: Nome da presidenta do conselho de administração do Magazine Luiza 
voltou a figurar entre candidatos e será sondado na próxima pesquisa Genial 
Investimentos realizada pela Quaest
Url :https://revistaforum.com.br/politica/luiza-trajano-critica-fake-news-diz-
que-e-uma-pessoa-politica-mas-nega-candidatura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 14:43:22
Título: Movimentos populares protestam em frente ao Ministério da Economia
Descrição: Entre as bandeiras de luta dos movimentos também estão a criação de 
políticas públicas que garantam a comida no prato das populações mais 
vulneráveis
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/movimentos-populares-protestam-em-
frente-ao-ministerio-da-economia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 13:52:45
Título: “Vai ter uma nova pandemia”, diz diretora-geral adjunta da OMS
Descrição: Diante do quadro novas crises sanitárias globais, a Assembleia 
Mundial da Saúde vai preparar um tratado sobre pandemia que será apresentado em 
novembro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/oms-nova-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 13:42:20
Título: Morre Lizzie Bravo, a brasileira que gravou com os Beatles
Descrição: Nos deixou nesta segunda, aos 70 anos, a cantora, fotógrafa e 
escritora que, entre inúmeras proezas, cantou com o quarteto inglês em disco 
lançado em 1968
Url :https://revistaforum.com.br/rede/morre-lizzie-bravo-a-brasileira-que-
gravou-com-os-beatles/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 12:13:28
Título: Pedro Hallal diz que pesquisa “não é brincadeira de moleque” e pede 
punição à Prevent
Descrição: Para epidemiologista, coordenador do Epicovid-19 - maior estudo 
epidemiológico sobre coronavírus no Brasil, quem descumpre regras da pesquisa 
científica \precisa ser exemplarmente punido\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pedro-hallal-diz-que-pesquisa-nao-e-
brincadeira-de-moleque-e-pede-punicao-a-prevent/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-10-05 11:51:03
Título: Partidos bolsonaristas não comparecem a evento do TSE de inspeção das 
urnas
Descrição: Estiveram presentes presidentes ou representantes de 22 partidos, 
entre eles a maioria das legendas de oposição e também a das grandes siglas de 
centro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/partidos-bolsonaristas-nao-comparecem-
a-evento-do-tse-de-inspecao-das-urnas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 10:08:09
Título: Militares filiados ao PT – e só ao PT – viram alvo de investigação na 
FAB
Descrição: É proibida a filiação de militares da ativa a partidos políticos. 
Chama a atenção, no entanto, só terem vindo à tona procedimentos envolvendo 
filiações a uma única sigla
Url :https://revistaforum.com.br/politica/militares-filiados-ao-pt-e-so-ao-pt-
viram-alvo-de-investigacao-na-fab/
 
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: 2021-10-05 00:22:39
Título: Conjecturas sobre o caso Evergrande – Por Paulo Nogueira Batista Jr.
Descrição: Não acredito que venha a ocorrer um colapso da Evergrande, no sentido
de inadimplências seguidas de falência. O Estado chinês não assiste ao drama da 
companhia de braços cruzados
Url :https://revistaforum.com.br/debates/conjecturas-sobre-o-caso-evergrande-
por-paulo-nogueira-batista-jr/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-06 05:00:35
Título: Como viramos 'sócios' do inferno astral do Facebook?
Descrição: As mais de seis horas de 'apagão' de Facebook, Instagram e WhatsApp 
causaram transtornos que evidenciaram a dependência da população às redes 
sociais e ao aplicativo de mensagens. A companhia, que perdeu mais de R$ 47 
bilhões em valor de mercado, explicou, na terça-feira, que o problema foi 
motivado por alterações de configurações de equipamentos. Essas máquinas 
coordenam o tráfego de informações nas instalações da empresa. Como estão 
interligadas, houve um efeito cascata, e as três plataformas pararam, com 
impacto sobre mais de 3 bilhões de pessoas. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-viramos-socios-do-inferno-astral-do-
facebook-25225292
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-06 04:30:56
Título: 'Nunca imaginaríamos um doente como esse sendo nosso vizinho', diz mãe 
de vítima da tentativa de estupro por neonazista
Descrição: RIO - A prisão de Aylson Proença Doyle Linhares, acusado de estupro 
de vulnerável contra um menino de 12 anos, surpreendeu e chocou os moradores do 
condomínio onde o homem vivia em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Ao chegar 
na casa do acusado, os policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) se 
depararam com um vasto material nazista, como bandeiras, uniformes, carteira de 
partido nazista com a foto dele, além de armas e munição.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/nunca-imaginariamos-um-doente-como-esse-sendo-
nosso-vizinho-diz-mae-de-vitima-da-tentativa-de-estupro-por-neonazista-25226087
 

https://oglobo.globo.com/rio/nunca-imaginariamos-um-doente-como-esse-sendo-nosso-vizinho-diz-mae-de-vitima-da-tentativa-de-estupro-por-neonazista-25226087
https://oglobo.globo.com/rio/nunca-imaginariamos-um-doente-como-esse-sendo-nosso-vizinho-diz-mae-de-vitima-da-tentativa-de-estupro-por-neonazista-25226087
https://oglobo.globo.com/podcast/como-viramos-socios-do-inferno-astral-do-facebook-25225292
https://oglobo.globo.com/podcast/como-viramos-socios-do-inferno-astral-do-facebook-25225292
https://revistaforum.com.br/debates/conjecturas-sobre-o-caso-evergrande-por-paulo-nogueira-batista-jr/
https://revistaforum.com.br/debates/conjecturas-sobre-o-caso-evergrande-por-paulo-nogueira-batista-jr/
https://revistaforum.com.br/brasil/nuvem-poeira-deixa-cinco-mortos-interior-sp/
https://revistaforum.com.br/brasil/nuvem-poeira-deixa-cinco-mortos-interior-sp/
https://revistaforum.com.br/politica/militares-filiados-ao-pt-e-so-ao-pt-viram-alvo-de-investigacao-na-fab/
https://revistaforum.com.br/politica/militares-filiados-ao-pt-e-so-ao-pt-viram-alvo-de-investigacao-na-fab/
https://revistaforum.com.br/politica/partidos-bolsonaristas-nao-comparecem-a-evento-do-tse-de-inspecao-das-urnas/
https://revistaforum.com.br/politica/partidos-bolsonaristas-nao-comparecem-a-evento-do-tse-de-inspecao-das-urnas/


Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-05 23:36:04
Título: As espécies declaradas extintas por agência americana
Descrição: O pica-pau-bico-de-marfim está entre as 23 espécies declaradas 
extintas pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (FWS, na sigla
em inglês).
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58811411?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-05 22:42:55
Título: Convulsão nos mercados energéticos assusta a economia mundial
Descrição: Um segundo inverno muito frio nos Estados Unidos e na Europa 
agravaria uma tendência que obscurece o caminho para a recuperação pós-pandemia
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-10-05/convulsao-nos-mercados-
energeticos-assusta-a-economia-mundial.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-05 13:47:14
Título: Como o maior escritório de advocacia dos EUA leva a riqueza global para 
paraísos fiscais
Descrição: O Baker McKenzie, pioneiro na evasão fiscal de empresas, trabalha 
para magnatas, fabricantes de armas e regimes autoritários operando na economia 
clandestina
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-05/como-o-maior-escritorio-
de-advocacia-dos-eua-leva-a-riqueza-global-para-paraisos-fiscais.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-05 11:31:57
Título: Nobel de Física vai para Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio 
Parisi, teóricos dos sistemas complexos
Descrição: Júri da Real Academia de Ciências da Suécia reconhece suas 
contribuições para compreender fenômenos como a mudança climática
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-10-05/nobel-de-fisica-vai-para-
syukuro-manabe-klaus-hasselmann-e-giorgio-parisi-teoricos-dos-sistemas-
complexos.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-06 00:00:00
Título: Blogueiro bolsonarista investigado pelo STF usou estagiária de 
Lewandowski como informante, indicam mensagens
Descrição: O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, investigado pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal), tratou uma funcionária do gabinete do ministro 
Ricardo Lewandowski como informante, mostram mensagens coletadas pela Polícia 
Federal.Leia mais (10/06/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/blogueiro-bolsonarista-investigado-pelo-stf-usou-estagiaria-
de-lewandowski-como-informante-indicam-mensagens.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-05 00:00:00
Título: Offshore de Paulo Guedes representa um conflito duplo
Descrição: Ainda no primeiro ano de governo, Paulo Guedes avisou que o país 
deveria se acostumar com um real desvalorizado. \O dólar está alto? Problema 
nenhum, zero\, declarou. Na ocasião, ele descrevia os efeitos de uma nova 
política econômica, com juros mais baixos. Agora, os brasileiros descobriram que
o patrimônio do ministro cresce a cada vez que a cotação da moeda americana 
sobe.Leia mais (10/05/2021 - 18h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/10/offshore-de-paulo-guedes-representa-um-
conflito-duplo.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-05 00:00:00
Título: Forças Armadas recorrem a hierarquia e relação 'personalíssima' para 
esconder oficiais punidos
Descrição: O Exército, a Marinha e a Aeronáutica negaram fornecer &agrave, 
Folha, via Lei de Acesso &agrave, Informa&ccedil,&atilde,o, os nomes de oficiais
superiores e generais que eventualmente tenham sido punidos internamente nos 
últimos quatro anos e meio, assim como os desfechos dos processos 
administrativos disciplinares e as puni&ccedil,&otilde,es aplicadas.Leia mais 
(10/05/2021 - 17h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/forcas-armadas-recorrem-a-hierarquia-e-relacao-
personalissima-para-esconder-oficiais-punidos.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-06 00:27:00
Título: Estudantes indígenas e quilombolas cobram novas vagas para programa de 
permanência
Descrição: Entre 2018 e 2021 o número de alunos atendidos pela bolsa permanência
diminuiu de 22 mil para 10 mil alunos em todo o País
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/813823-estudantes-indigenas-e-
quilombolas-cobram-novas-vagas-para-programa-de-permanencia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-06 00:20:00
Título: Câmara aprova projeto que facilita funcionamento de rádios comunitárias 
na pandemia
Descrição: Proposta prevê licença temporária para emissoras que tiveram 
operações suspensas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/813708-camara-aprova-projeto-que-
facilita-funcionamento-de-radios-comunitarias-na-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-05 22:12:00
Título: Lira quer votar na próxima semana alteração do ICMS dos combustíveis 
para baixar preços
Descrição: Presidente avalia que haverá redução imediata de 8% no preço da 
gasolina, 7% no do álcool e 3,7% no do óleo diesel, se a proposta for aprovada
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/813744-lira-quer-votar-na-proxima-
semana-alteracao-do-icms-dos-combustiveis-para-baixar-precos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-06 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 6 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (6), marcada pelo anúncio da oposição do Chile 
sobre o impeachment de Piñera, pela conversa entre  Biden e Xi quanto a Taiwan e
pela iniciativa da UE de investigar o salto dos preços do gás na região.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021100618094866-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-6-de-outubro/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-05 11:00:00
Título: Luciano Hang teve offshores não declaradas por 17 anos
Descrição: Em 2018, saldo era de R$ 604 mi em investimentos. Empresário 
regularizou offshore aberta em paraíso fiscal do Caribe em 2016, durante o 
governo de Dilma Rousseff
Url :https://apublica.org/2021/10/luciano-hang-teve-offshores-nao-declaradas-
por-17-anos/
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