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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 18:11:40
Título: “Tributar os ricos faz parte dos problemas cruciais do Brasil”, diz 
Stédile
Descrição: Para o dirigente do MST, a reforma tributária é um dos principais 
instrumentos para corrigir a desigualdade social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/tributar-os-ricos-faz-parte-dos-
problemas-cruciais-do-brasil-diz-stedile

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 16:02:30
Título: Com preços nas alturas, consumo de carne vermelha no Brasil desaba ao 
menor nível em 26 anos
Descrição: Aumento no custo da cesta básica também simboliza a crise econômica 
no País
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/com-precos-nas-alturas-
consumo-de-carne-vermelha-no-brasil-desaba-ao-menor-nivel-em-26-anos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 00:32:38
Título: Explosão da miséria: Mercado no PA vende restos de peixe
Descrição: Vísceras, espinhas e cabeças são comercializadas a R$ 3,90 o quilo. 
Dieta que já engloba ossos, pelanca, carcaça de frango e pés de galinha é saída 
para milhões de brasileiros lançados à pobreza no governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/explosao-miseria-mercado-vende-restos-
peixe/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 12:46:49
Título: Economia em frangalhos: vendas no varejo recuam 3,1% em agosto
Descrição: Artigos de uso pessoal e doméstico, equipamentos e material para 
escritório, hipermercado, produtos alimentícios, bebidas e fumos foram 
responsáveis pela queda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vendas-varejo-agosto/
 
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-06
Título: Brasil está a um dia de ultrapassar 600 mil mortos por covid-19
Descrição: O Brasil chega nesta quarta-feira (6) a um dia de ultrapassar a marca
oficial de 600 mil mortos pela covid-19, após registrar mais 530 vítimas no 
último período de 24 horas monitorado pelas secretarias de Saúde do país. O 
total chega agora a 599.359 óbitos causados pelo novo coronavírus. Isso sem 
contar a subnotificação denunciada por cientistas e reconhecida até mesmo pelo 
governo federal.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/10/brasil-esta-a-
um-dia-de-ultrapassar-600-mil-mortos-por-covid-19/

Fonte: Montedo
Data: 2021-10-07
Título: Médicos do Hospital das Forças Armadas foram orientados a prescrever 
‘kit Covid’ em receitas pré-assinadas
Descrição: Médicos do pronto-socorro do Hospital das Forças Armadas (HFA), em 
Brasília, que eram contrários ao uso de remédios do chamado “Kit Covid”, foram 
orientados a usar receitas pré-assinadas e carimbadas por outros profissionais 
para prescrever os medicamentos a pacientes que faziam questão de recebê-los. As
receitas já estavam prontas antes de os pacientes serem consultados.
A TV Globo teve acesso a uma das prescrições. Mesmo sem informações do nome do 
paciente, a receita médica indica o uso de três remédios: hidroxicloroquina, 
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azitromicina e ivermectina. Eles não têm eficácia comprovada contra a doença. 
Uma troca de mensagens entre médicos também revela o problema
Url : https://www.montedo.com.br/2021/10/06/medicos-do-hospital-das-forcas-
armadas-foram-orientados-a-prescrever-kit-covid-em-receitas-pre-assinadas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 13:15:25
Título: Brasil vive crescimento em “K”: ricos cada vez mais ricos e pobres cada 
vez mais pobres
Descrição: Economista explica que a perna de cima da letra representa os ricos 
enriquecendo e a de baixo os pobres empobrecendo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/brasil-vive-crescimento-em-k-
ricos-cada-vez-mais-ricos-e-pobres-cada-vez-mais-pobres

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-10-06
Título: Vender osso de boi é desumano, diz Procon
Descrição: Nesta terça-feira (06), a Procon de Santa Catarina recomendou para 
que mercados e açougues do estado não comercializem ossos de boi, e efetuem 
apenas doações do produto à população. A medida foi necessária depois que alguns
açougues de Florianópolis foram flagrados cobrando até R$ 4 por cada quilo de 
osso. Ao tomar conhecimento do fato, o diretor do Procon-SC, Tiago Silva, 
comentou que, em um momento de alta na inflação (a cesta básica de Florianópolis
aumentou 7% neste ano, chegando a R$ 659), a cobrança por osso representa 
infração no Código de Defesa do Consumidor. Até então, segundo o órgão, o osso 
de boi era doado à população.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/vender-osso-de-boi-e-
desumano-procon/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 10:54:14
Título: Preço do gás de cozinha comparado ao salário mínimo é o maior do século
Descrição: Para ludibriar eleitores, Jair Bolsonaro promete liberar R$ 300 
milhões em vale gás para famílias cadastrados no Bolsa Família. Valor, no 
entanto, resultaria em R$ 1,36 ao mês para comprar botijão que passa dos R$ 100 
em muitas regiões do país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/preco-do-gas-de-cozinha-
comparado-ao-salario-minimo-e-o-maior-do-seculo/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 18:14:32
Título: ‘Nem o Centrão barrou’ e ‘derrota retumbante de Bolsonaro’: deputados 
celebram convocação de Guedes
Descrição: O ministro da Economia terá de se explicar à Câmara sobre sua 
offshore em paraíso fiscal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/nem-o-centrao-barrou-e-
derrota-retumbante-de-bolsonaro-deputados-celebram-convocacao-de-guedes2/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 18:43:26
Título: Projeto de lei quer proibir participação de autoridades públicas em 
contas offshore 
Descrição: De autoria do deputado federal Henrique Fontana (PT-RS), PL foi 
protocolado na Câmara nesta quarta-feira (6)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/projeto-de-lei-quer-proibir-
participacao-de-autoridades-publicas-em-contas-offshore

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 09:20:14
Título: Reforma tributária de Paulo Guedes fará do Brasil um paraíso fiscal, diz
Eduardo Fagnani
Descrição: Economista diz que ministro ignorou sugestões da Receita Federal que 
poderiam tributar dinheiro mantido em offshore
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/reforma-tributaria-de-paulo-
guedes-fara-do-brasil-um-paraiso-fiscal-diz-eduardo-fagnani

Fonte: Brasil247
Data: 2021-10-07
Título: Planalto vê Paulo Guedes em posição delicada e Arthur Lira não fará nada
para ajudá-lo
Descrição: Ministro da Economia terá que explicar no plenário da Câmara por que 
mantém R$ 50 milhões no esconderijo fiscal das Ilhas Virgens Britânicas
Url : https://www.brasil247.com/economia/planalto-ve-paulo-guedes-em-posicao-
delicada-e-arthur-lira-nao-fara-nada-para-ajuda-lo

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 16:55:45
Título: Presidente do CFM passa à condição de investigado na CPI da Covid
Descrição: Renan Calheiros também inseriu na lista o blogueiro bolsonarista 
Allan dos Santos, além de empresários
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/presidente-do-cfm-passa-a-
condicao-de-investigado-na-cpi-da-covid/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 09:05:17
Título: Bolsonaro se irrita com Queiroga e manda tirar relatório contrário à 
cloroquina da pauta do Conitec
Descrição: Parecer que seria votado na reunião da Conitec desta quinta-feira 
proíbe uso da cloroquina contra a Covid-19 e colocaria em xeque a defesa do 
medicamento feita pro Bolsonaro desde o início da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-se-irrita-com-
queiroga-e-manda-tirar-relatorio-contrario-a-cloroquina-da-pauta-do-conitec/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 19:23:51
Título: Consórcio Nordeste cobra que Bolsonaro zere fila do Bolsa Família
Descrição: Entre fevereiro e julho deste ano, Nordeste teve aumento de 25% em 
famílias à espera do benefício
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/consorcio-nordeste-cobra-que-
bolsonaro-zere-fila-do-bolsa-familia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 12:14:50
Título: Após demitir 174 peritos da Lei Rouanet, Mário Frias aparece armado em 
foto: “Agenda cultural”
Descrição: Secretário de Cultura foi até o Batalhão de Polícia do Exército, onde
praticou tiro ao lado de André Porciuncula
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/apos-demitir-174-peritos-da-lei-
rouanet-mario-frias-aparece-armado-em-foto-agenda-cultural
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-06 14:00:20
Título: A ex-estagiária de Lewandowski que constrange o Supremo Tribunal Federal
Descrição: O nome dela é Tatiana Garcia Bressan, 45 anos, que atuou como 
estagiária no gabinete do ministro do STF Ricardo Lewandowski entre 19 de julho 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/a-ex-estagiaria-de-lewandowski-que-
constrange-o-supremo-tribunal-federal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 17:47:25
Título: Alexandre de Moraes tem “personalidade sádica”, diz espiã de Allan dos 
Santos
Descrição: Tatiana Bressan era estagiária no gabinete de Ricardo Lewandowski e 
usava perfil no Twitter com outro nome para divulgar postagens favoráveis a 
Bolsonaro e contra ministros e o STF
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/alexandre-de-moraes-tem-personalidade-
sadica-diz-espia-de-allan-dos-santos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 14:07:16
Título: Moraes manda PF ouvir ex-estagiária de Lewandowski, informante de Allan 
dos Santos
Descrição: Bolsonarista, Tatiana Garcia Bressan teria vazado informações de 
dentro do Supremo Tribunal Federal para o blogueiro Allan dos Santos, acusado de
ser um dos comandantes da milícia virtual que propaga fake news e discurso de 
ódio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/urgente-moraes-manda-pf-
ouvir-ex-estagiaria-de-lewandowski-informante-de-allan-dos-santos/
 
Fonte: MST
Data: 2021-10-06
Título: Cultivando Solidariedade: Jornada de Luta mobiliza famílias Sem Terra em
todo o país
Descrição: Em entrevista, Kelli Mafort e Cássia Bechara falam sobre a Jornada de
Luta deste mês de outubro e ressaltam: “saúde, educação e comida não podem ser 
consideradas mercadorias”
Url : https://mst.org.br/2021/10/06/cultivando-solidariedade-jornada-de-luta-
mobiliza-familias-sem-terra-em-todo-o-pais/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-06
Título: Justiça condena empresas a pagar multas por assédio moral no trabalho
Descrição: Justiça tem decisões a favor de trabalhadores ofendidos por conta de 
características pessoais e até fé religiosa. Advogado da LBS, Fernando Hirsch 
explica como agir para coibir a violência. 
Url : https://www.cut.org.br/noticias/justica-condena-empresas-a-pagar-multas-
por-assedio-moral-no-trabalho-d8dd

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 18:40:37
Título: Juíza determina despejo de 105 famílias que vivem na Ocupação dos 
Queixadas em Cajamar (SP)
Descrição: Reintegração de posse está marcada para 8 de dezembro, com 
autorização de uso da força, moradores pretendem resistir
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/juiza-determina-despejo-de-105-
familias-que-vivem-na-ocupacao-dos-queixadas-em-cajamar-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 18:04:51
Título: Após 30 anos de desenvolvimento, OMS recomenda vacina contra malária que
pode impactar África
Descrição: Mais de 260 mil crianças africanas com menos de 5 anos morrem de 
malária por ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/apos-30-anos-de-desenvolvimento-
oms-recomenda-vacina-contra-malaria-que-pode-impactar-africa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 17:30:44
Título: Paraíba perdeu 280 mil hectares de Caatinga nos últimos 30 anos
Descrição: 45 municípios da Paraíba são áreas suscetíveis à desertificação, 
Caturité e S. José da Lagoa Tapada recebem alerta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/paraiba-perdeu-280-mil-hectares-
de-caatinga-nos-ultimos-30-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 17:24:11
Título: Empilhados ao sol: como viviam 130 trabalhadores tirados da escravidão 
em fazenda de alho em MG
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Descrição: Proprietário foi multado e não se manifestou: funcionários dormiam em
contêineres e conviviam com esgoto a céu aberto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/empilhados-ao-sol-como-viviam-
130-trabalhadores-tirados-da-escravidao-em-fazenda-de-alho-em-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 17:03:23
Título: Portal irá reunir marcos do processo de transição agroecológica no 
Brasil
Descrição: Além dos registros dos encontros da Articulação Nacional de 
Agroecologia, o site também traz os cadernos temáticos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/portal-ira-reunir-marcos-do-
processo-de-transicao-agroecologica-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 16:55:39
Título: Após seis anos, as Forças Armadas são obrigadas a reintegrar mulher 
afastada por ser trans
Descrição: Justiça determinou, ainda, que a cabo Allanis Costa deve ser 
registrada e tratada pelo nome social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/apos-seis-anos-as-forcas-
armadas-e-obrigada-a-reintegrar-mulher-afastada-por-ser-trans

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 14:21:01
Título: Itália: Esquerda se recompõe e sai vitoriosa nas eleições municipais
Descrição: Matteo Salvini (Liga), que seria o pretenso sucessor de Berlusconi no
campo conservador e vem perdendo espaço para Giorgia Meloni (Irmãos da Itália)
Url :https://revistaforum.com.br/global/italia-esquerda-se-recompoe-e-sai-
vitoriosa-nas-eleicoes-municipais/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 12:27:11
Título: Mais recente investigação de paraísos fiscais revela mais sobre contas 
ligadas aos Macri
Descrição: Ex-presidente junta-se a uma lista que faz da Argentina o terceiro 
país com mais beneficiados por sociedades offshore
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/mais-recente-investigacao-de-
paraisos-fiscais-revela-mais-sobre-contas-ligadas-aos-macri
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 12:09:26
Título: Deputados do Paraná aprovam auxílio de R$ 80 a famílias em situação de 
vulnerabilidade social
Descrição: Projeto assinado pelo poder Executivo cria o Programa Estadual de 
Transferência de Renda no Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/deputados-do-parana-aprovam-
auxilio-de-r-80-a-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-social
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 08:36:29
Título: Área ocupada pela agricultura na Caatinga cresce 1456% em 36 anos, 
pastagens têm salto de 48% 
Descrição: Estudo foi divulgado nesta quarta (6) pelo MapBiomas, que aponta 
predominância de grandes propriedades agrícolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/area-ocupada-pela-agricultura-
na-caatinga-cresce-1456-em-36-anos-pastagens-tem-salto-de-48
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 21:33:18
Título: MP-SC denuncia policial por racismo, injúria racial e violência 
doméstica: ‘Não suporto negro’
Descrição: De acordo com a denúncia, 'os crimes teriam ocorrido num período 
aproximado de duas semanas, em setembro'
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mp-sc-denuncia-policial-por-
racismo-injuria-racial-e-violencia-domestica-nao-suporto-negro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 20:45:45
Título: Presidente do Peru confirma renúncia do gabinete ministerial
Descrição: Pedro Castillo disse que tem tomado atitudes 'em favor da 
governabilidade', seu governo teve início em julho deste ano
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/presidente-do-peru-confirma-renuncia-
do-gabinete-ministerial/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 19:19:43
Título: Câmara finaliza votação da nova Lei de Improbidade, que segue para 
sanção de Bolsonaro, entenda o que muda
Descrição: O texto foi aprovado pelos deputados em junho, mas teve de voltar à 
Casa após passar por mudanças no Senado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-finaliza-votacao-da-nova-
lei-de-improbidade-que-segue-para-sancao-de-bolsonaro-entenda-o-que-muda/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 18:41:58
Título: Lula está com muita energia e disposição para ganhar a eleição, diz 
Kassab após encontro
Descrição: Reunião com o presidente do PSD é uma das etapas da viagem do petista
a Brasília
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-esta-com-muita-energia-
motivacao-e-disposicao-para-ganhar-a-eleicao-diz-kassab-apos-encontro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 17:39:17
Título: ‘O que tem seu assessor pego com drogas a ver com você?’, diz Rogério 
Carvalho a Marcos Rogério após menção a ex-senador do PT
Descrição: 'É preciso que a gente tenha o mínimo de respeito ao usar a palavra e
ao tentar fazer ilações indevidas', afirmou o petista, assista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/o-que-tem-seu-assessor-pego-
com-drogas-a-ver-com-voce-diz-rogerio-carvalho-a-marcos-rogerio-apos-mencao-a-
ex-senador-do-pt/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 16:15:10
Título: TSE derruba decisão que tornou Crivella inelegível por abuso de poder em
comício
Descrição: A Corte ainda reduziu de 106.410 para 15 mil reais a multa que havia 
sido imposta ao ex-prefeito do Rio e a outros dois políticos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-derruba-decisao-que-tornou-
crivella-inelegivel-por-abuso-de-poder-em-comicio/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 15:06:13
Título: Chanceler do Brasil minimiza ruptura do diálogo entre Macron e Bolsonaro
e nega ter feito “arminha” em NY
Descrição: Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron protagonizaram trocas de farpas em 
público a respeito da proteção da Amazônia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/chanceler-do-brasil-minimiza-
ruptura-do-dialogo-entre-macron-e-bolsonaro-e-nega-ter-feito-arminha-em-ny/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 14:42:51
Título: Interferência na PF: Bolsonaro diz que aceita depor presencialmente e 
STF suspende julgamento
Descrição: Autor das acusações, Sergio Moro afirma que o presidente da República
tenta 'esvaziar' recurso sobre a oitiva
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Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/interferencia-na-pf-bolsonaro-diz-
que-aceita-depor-presencialmente-e-stf-suspende-julgamento/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-06 13:56:27
Título: ANS não tem competência fiscalizatória para suspender pesquisas, diz 
diretor sobre a Prevent Senior
Descrição: Rebello declarou que a agência não tem competência regulatória para 
intervir, autorizar, suspender pesquisas ou tratamentos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ans-nao-tem-competencia-
fiscalizatoria-para-suspender-pesquisas-diz-diretor-sobre-a-prevent-senior/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-06 17:39:16
Título: Flávio Dino reclama do dólar a R$ 5,50 enquanto Paulo Guedes comemora 
alta da moeda americana
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), reclamou nesta quarta 
(06/10) da alta do dólar, que foi cotado hoje a R$ 5,50. Segundo o socialista,  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/flavio-dino-reclama-do-dolar-a-r-
550-enquanto-paulo-guedes-comemora-alta-da-moeda-americana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-06 15:30:43
Título: Vem aí a ‘CPI do Porto de Paranaguá’ na Assembleia Legislativa do Paraná
Descrição: Deputados se movimentam na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) 
com o objetivo de requerer a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) para investigar  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/vem-ai-a-cpi-do-porto-de-paranagua-
na-assembleia-legislativa-do-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-06 12:10:20
Título: Freixo prevê prisão de Bolsonaro e filhos por “vários crimes” cometidos
Descrição: O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da Minoria na Câmara, tem 
repetido sistematicamente uma previsão: o presidente Jair Bolsonaro e seus 
filhos Zero Um, Zero  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/freixo-preve-prisao-de-bolsonaro-e-
filhos-por-varios-crimes-cometidos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 02:32:14
Título: Maré Verde na América Latina e a luta pela legalização do aborto
Descrição: Leia no blog Terra em Transe: apesar da resistência de setores 
conservadores, movimentos feministas transnacionais garantem avanços importantes
aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres na América Latina
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/mare-verde-na-america-
latina-e-a-luta-pela-legalizacao-do-aborto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 01:20:14
Título: Manifestações por impeachment e escândalos sufocam Bolsonaro – Por 
Raimundo Bonfim
Descrição: Sufocado pelos protestos que crescem e cada vez mais isolado 
politicamente, Bolsonaro teve um fim de semana de tirar o sono ao ver entrar 
para a lista de seu governo mais um caso escandaloso de corrupção envolvendo seu
braço direito
Url :https://revistaforum.com.br/rede/manifestacoes-por-impeachment-e-
escandalos-sufocam-bolsonaro-por-raimundo-bonfim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 01:14:10
Título: Genocídio e escravidão com classe – Por Normando Rodrigues
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Descrição: Matar 600 mil pessoas se tornou algo nem sequer deselegante. Lucrar 
com a mortandade e a escravidão passou a ser elogiável. Contas em paraísos 
fiscais, então? Trés chic et très mignon!
Url :https://revistaforum.com.br/debates/genocidio-e-escravidao-com-classe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 01:00:32
Título: Aos 33 anos, nossa Carta Magna luta contra a tortura e a crucificação
Descrição: Promulgada em 05 de outubro de 1988, a Constituição Brasileira tenta 
sobreviver aos constantes ataques de Jair Bolsonaro e sua torcida
Url :https://revistaforum.com.br/debates/33-anos-carta-magna-luta-contra-a-
tortura-e-a-crucificacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 00:50:54
Título: Jean Wyllys: “Guedes será o novo cadáver político embalsamado pela 
imprensa”
Descrição: O jornalista e ativista criticou a mídia comercial, “desmoralizada em
sua insistência em tratar sua audiência como idiota”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/jean-wyllys-guedes-sera-o-novo-cadaver-
politico-embalsamado-pela-imprensa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 22:12:36
Título: “Votei em Bolsonaro e me arrependi. Sou meio ignorante”, diz advogada do
caso Prevent
Descrição: Bruna Morato, que ganhou notoriedade na CPI após revelar detalhes de 
uma suposta conduta macabra por parte do Plano de saúde durante a pandemia, deu 
declaração ao UOL
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/votei-bolsonaro-arrependi-meio-
ignorante-advogada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 21:34:20
Título: Zé Dirceu desmente Estadão: “Por que dar uma nota sobre mim sem me 
ligar?”
Descrição: Ex-ministro rebate matéria que afirma ser ele o responsável pela \
articulação da campanha de Lula\ e desmente informações simples, de como a que 
teria se encontrado com João Campos
Url :https://revistaforum.com.br/midia/ze-dirceu-desmente-estadao-por-que-dar-
uma-nota-sobre-mim-sem-me-ligar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 19:43:22
Título: Fórum Nacional de Servidores denuncia Guedes à Comissão de Ética da 
Presidência
Descrição: Entidade levou caso das contas do ministro em paraísos fiscais para 
ser investigado sob a égide do Código da Alta Administração Pública, da Lei de 
Conflito de Interesses e da Lei de Improbidade Administrativa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/forum-nacional-servidores-denuncia-
guedes-comissao-etica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 17:23:35
Título: Deputado quer saber “qual objetivo” do turismo de Bolsonaro com Malafaia
em navio da Marinha
Descrição: Alexandre Padilha (PT-SP) classificou como \escárnio\ o turismo 
militar promovido por Bolsonaro, que levou Malafaia e Nelson Piquet para 
pernoitar no navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, da Marinha
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/deputado-quer-saber-qual-
objetivo-do-turismo-de-bolsonaro-com-malafaia-em-navio-da-marinha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 16:57:58

https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/deputado-quer-saber-qual-objetivo-do-turismo-de-bolsonaro-com-malafaia-em-navio-da-marinha/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/deputado-quer-saber-qual-objetivo-do-turismo-de-bolsonaro-com-malafaia-em-navio-da-marinha/
https://revistaforum.com.br/noticias/forum-nacional-servidores-denuncia-guedes-comissao-etica/
https://revistaforum.com.br/noticias/forum-nacional-servidores-denuncia-guedes-comissao-etica/
https://revistaforum.com.br/midia/ze-dirceu-desmente-estadao-por-que-dar-uma-nota-sobre-mim-sem-me-ligar/
https://revistaforum.com.br/midia/ze-dirceu-desmente-estadao-por-que-dar-uma-nota-sobre-mim-sem-me-ligar/
https://revistaforum.com.br/brasil/votei-bolsonaro-arrependi-meio-ignorante-advogada/
https://revistaforum.com.br/brasil/votei-bolsonaro-arrependi-meio-ignorante-advogada/
https://revistaforum.com.br/brasil/jean-wyllys-guedes-sera-o-novo-cadaver-politico-embalsamado-pela-imprensa/
https://revistaforum.com.br/brasil/jean-wyllys-guedes-sera-o-novo-cadaver-politico-embalsamado-pela-imprensa/
https://revistaforum.com.br/debates/33-anos-carta-magna-luta-contra-a-tortura-e-a-crucificacao/
https://revistaforum.com.br/debates/33-anos-carta-magna-luta-contra-a-tortura-e-a-crucificacao/
https://revistaforum.com.br/debates/genocidio-e-escravidao-com-classe/


Título: Padilha avisou sobre a Prevent Senior há mais de um ano
Descrição: Em abril do ano passado, o deputado e ex-ministro da Saúde encaminhou
ofício ao Conep pedindo informações sobre estudo da operadora que testava 
hidroxicloroquina no tratamento da covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/padilha-avisou-sobre-a-prevent-
senior-ha-mais-de-um-ano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 15:56:51
Título: “Governo Bolsonaro é a maior dificuldade para governar Juiz de Fora”, 
diz Margarida Salomão
Descrição: “Se nós vivêssemos numa condição menos adversa, nós teríamos o apoio 
do governo federal, por exemplo, para fazer um grande investimento que eu 
preciso fazer aqui na área de drenagem”, afirmou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-e-a-maior-
dificuldade-para-governar-juiz-de-fora-diz-margarida-salomao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 13:41:11
Título: Governo francês fecha as portas para chanceler de Jair Bolsonaro
Descrição: Itamaraty chegou a solicitar encontro do Ministro de Relações 
Exteriores, Carlos França, mas não recebeu resposta do governo de Macron, que 
quer evitar exposição com Bolsonaro no período pré-eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/governo-frances-fecha-as-
portas-para-chanceler-de-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 13:21:07
Título: André Mendonça será sabatinado no Senado no dia da votação de relatório 
da CPI
Descrição: Caso o nome do ex-advogado Geral da União seja aprovado, o 
fundamentalismo religioso terá um ministro para chamar de seu
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/andre-mendonca-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 13:17:44
Título: Bolsonaro cria turismo militar e leva Malafaia e Piquet para passar 
noite em navio da Marinha, veja vídeo
Descrição: Em vídeo, Malafaia classifica a viagem como \sensacional\ e mostra 
detalhes do passeio, incluindo a suíte de Piquet e um jantar em alto mar. 
Assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-cria-turismo-
militar-e-leva-malafaia-e-piquet-para-passar-noite-em-navio-da-marinha-veja-
video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 12:50:11
Título: Fábio Faria condecora Bolsonaro, Michelle e Flávio com Prêmio Marechal 
Rondon de Comunicação
Descrição: A honraria se estende a Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, Dias 
Toffoli entre outras autoridades
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fabio-faria-condecora-bolsonaro-
michelle-e-flavio-com-premio-marechal-rondon-de-comunicacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 12:29:48
Título: Janaína Paschoal comanda tropa bolsonarista para blindar Prevent em CPI 
na Alesp
Descrição: \Vou utilizar todos os instrumentos regimentais para que mais um 
circo não se instale nesse país”, disse Janaina Paschoal, que saiu em defesa da 
Prevent Sênior
Url :https://revistaforum.com.br/politica/janaina-paschoal-comanda-tropa-
bolsonarista-para-blindar-prevent-em-cpi-na-alesp/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 12:07:43
Título: Prevent Senior informava Allan dos Santos em grupo de WhatsApp
Descrição: O objetivo era abastecer o blogueiro bolsonaristsa com informações 
falsas, que eram reverberadas nas redes sociais e em outros grupos de 
aplicativos de mensagens.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prevent-senior-informava-allan-dos-
santos-em-grupo-de-whatsapp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 11:31:03
Título: TV espanhola destaca os milhões de Paulo Guedes em paraíso fiscal, veja 
vídeo
Descrição: Segundo o canal LaSexta, o ministro da Economia criou um plano para 
proteger e aumentar a fortuna que tem em offshore
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tv-espanhola-guedes-paraiso-fiscal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 11:26:25
Título: Homem se recupera da covid, mas recebe conta hospitalar de R$ 2,6 
milhões
Descrição: Em março deste ano, a família tentou uma vaga pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), mas não havia na época, no desespero o internaram em hospital 
particular
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/homem-se-recupera-da-covid-mas-
recebe-conta-hospitalar-de-r-26-milhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 10:40:37
Título: Mark Zuckerberg defende regulamentação da internet e afirma que imprensa
“deturpa” seu trabalho
Descrição: Em longo texto publicado em seu perfil no Facebook, o empresário diz 
que é sem fundamento apontar as redes sociais como responsáveis pela polarização
política na sociedade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mark-zuckerberg-regulamentacao-
internet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-06 10:23:51
Título: Eduardo e Carlos Bolsonaro podem ser indiciados pela CPI da Covid
Descrição: Renan Calheiros vai indiciar também o ativista extremista Allan dos 
Santos, responsável pelo blog Terça Livre
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-e-carlos-bolsonaro-podem-ser-
indiciados-pela-cpi-da-covid/
 
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: OGlobo
Data: 2021-10-07 04:30:58
Título: Pandemia agrava problemas provocados por superlotação das prisões na 
América Latina
Descrição: Quando os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados na América 
Latina , em março do ano passado, a maioria dos países nem tentou garantir um 
distanciamento significativo para proteger os 1,7 milhão de presos na região — o
que seria praticamente impossível na maioria das prisões superlotadas. Em vez 
disso, grande parte dos governos tentou isolar completamente as penitenciárias, 
suspendendo por tempo indeterminado as visitas e as permissões de saída.
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Url :https://oglobo.globo.com/mundo/pandemia-agrava-problemas-provocados-por-
superlotacao-das-prisoes-na-america-latina-25226681
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-07 08:05:58
Título: EUA debatem lei que pode barrar US$ 500 milhões em carne, couro e outros
itens do Brasil
Descrição: Projeto que será discutido no Congresso poderia representar primeira 
punição prática do governo americano, que tem pauta do aquecimento global como 
prioridade, ao comportamento ambiental do Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58826789?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-06 16:04:28
Título: Frances Haugen: a ex-funcionária que denunciou Facebook ao Senado dos 
EUA
Descrição: Ex-gerente de produto da rede social diz que a empresa prioriza 'o 
crescimento em detrimento da segurança' do usuário.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58801259?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-06 00:00:00
Título: Bolsonaristas perdem motor de mobilização com versão 'moderada' do 
presidente após o 7 de Setembro
Descrição: Um mês após os protestos do 7 de Setembro, ativistas e deputados 
bolsonaristas avaliam que as mobilizações de milhares nas ruas de São Paulo, 
Brasília e outras capitais tiveram efeito político positivo e descartam seu teor
antidemocrático, mas admitem que os problemas apontados ali ficaram mal 
resolvidos e que não aconteceu o que esperavam.Leia mais (10/06/2021 - 18h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/bolsonaristas-perdem-motor-de-mobilizacao-com-versao-
moderada-do-presidente-apos-o-7-de-setembro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-07 03:17:00
Título: Câmara pode votar nesta quinta proposta que modifica o Conselho Nacional
do Ministério Público
Descrição: Também está na pauta a medida provisória que cria programa de crédito
para pequenas empresas e produtores rurais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/814490-camara-pode-votar-nesta-quinta-
proposta-que-modifica-o-conselho-nacional-do-ministerio-publico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-07 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 7 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (7), marcada pela renovação do governo do Peru, 
pelo devastador terremoto no Paquistão e pelo julgamento de uma pessoa de 100 
anos de idade por crimes da era nazista.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021100718098144-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-7-de-outubro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-06 17:23:47
Título: Pandora Papers: Guedes apresenta à PGR documentos para se defender sobre
empresa em paraíso fiscal
Descrição: Defesa de ministro da Economia argumenta que Guedes não administra 
empresa em paraíso fiscal desde dezembro de 2018.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021100618097378-pandora-papers-guedes-
apresenta-a-pgr-documentos-para-se-defender-sobre-empresa-em-paraiso-fiscal/
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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-06 13:00:00
Título: Um cartola banido do paraíso
Descrição: Escritório especializado em administrar offshores nas Ilhas Virgens 
Britânicas \devolveu\ empresa de filhos de Marco Polo Del Nero, investigado no 
Fifagate
Url :https://apublica.org/2021/10/um-cartola-banido-do-paraiso/
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