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Fonte: Granma
Data: 2021-10-08
Título: Che, na realização da utopia
Descrição: Se a explosão à queima-roupa que tentou matá-lo em La Higuera tivesse
especificado suas intenções, reanimá-lo dificilmente teria demorado um segundo: 
a que veio depois do execrável assassinato. Se ele estava realmente morto - uma 
possibilidade improvável -, apenas uma micro-fração de tempo Che teria que 
permanecer assim. As ondas dos dias nos embebem nessa verdade que ferve, como um
oceano inquieto, neste mundo díspar. Nenhuma ressurreição foi necessária para 
aqueles que não morreram, embora em seus últimos 54 anos vivam de uma maneira 
diferente, convertidos, como alertou Raúl Roa, "em um símbolo ativo e de 
liderança". “Che Guevara é uma consciência, um espírito reencarnado na 
juventude”, convence Elaine Gómez Núñez, de Santa Clara.
Url : https://www.granma.cu/mundo/2021-10-08/el-che-en-la-realizacion-de-la-
utopia-08-10-2021-00-10-12

Fonte: MST
Data: 2021-10-07
Título: MST escracha Paulo Guedes em frente ao Ministério da Economia após 
Pandora Papers
Descrição: Na tarde desta quinta-feira (7), o MST realizou uma ação de escracho 
ao ministro da economia, Paulo Guedes, pelo seu envolvimento com o escândalo da 
Pandora Papers, divulgado no último domingo (3). Os manifestantes fizeram uma 
encenação teatral que denunciou o ministro, cantando: “Gritou o Paulo Guedes, 
falando baboseira. E a elite brasileira lucrando sem pudor. Tira o dinheiro e 
bota no estrangeiro e a fome vai causando muita dor. Tá tudo caro!”. Na lateral 
do prédio houve uma intervenção com as frases “Guedes no paraíso e o povo no 
inferno” e “Guedes lucra com a fome”.
Url : https://mst.org.br/2021/10/07/mst-escracha-paulo-guedes-em-frente-ao-
ministerio-da-economia-apos-pandora-papers/

Fonte: Poder360
Título: Sindicato pede para MP investigar irregularidades na recuperação da 
Abril
Descrição: Irmãos Civita omitiram 3 offshores da declaração de bens do processo,
revelou a série Pandora Papers
Url :https://www.poder360.com.br/midia/sindicato-pede-para-mp-investigar-
irregularidades-na-recuperacao-da-abril/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-07
Título: Paciente diz à CPI que Prevent usou prontuário de outra pessoa para convencer 
família a tirá-lo de UTI: “Sou testemunha viva da política criminosa da corporação”; vídeo
Descrição: Nesta quinta-feira (07/10), o advogado Tadeu Frederico de Andrade, de
Brasília, falou à CPI da Pandemia sobre o seu atendimento na Prevent Senior, 
quando teve covid-19. Em sua exposição inicial, Andrade relatou seu drama nos 
120 dias em que ficou internado. Ele foi intubado duas vezes, teve pneumonia, 
passou por hemodiálise e traqueostomia, além de ter sofrido com outros problemas
por consequência da covid-19. Ele contou que os médicos da Prevent Senior usaram
o prontuário de outra paciente para tentar convencer a família dele a tirá-lo da
UTI e enviá-lo aos cuidados paliativos.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/paciente-diz-a-cpi-que-prevent-usou-
prontuario-de-outra-pessoa-para-convencer-familia-a-tira-lo-de-uti-sou-
testemunha-viva-da-politica-criminosa-da-corporacao-video.html

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-07
Título: Indignação marca últimos depoimentos à CPI da Covid
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Descrição: A CPI da Covid entra, a partir de hoje (7) em sua fase final, a de 
elaboração do relatório final sobre os trabalhos, iniciados há cerca de seis 
meses. Os depoimentos desta quinta-feira seriam os últimos da fase de oitivas. 
Entretanto, uma nova audição do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve 
requerimento aprovado e deve ocorrer no próximo dia 18. Será a terceira vez que 
o atual ocupante da pasta comparecerá ao colegiado.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/10/cpi-da-covid-
se-encaminha-para-fim-tom-consternacao/

Fonte: Montedo
Data: 2021-10-07
Título: HFA comprou 36,4 mil comprimidos de cloroquina durante a pandemia
Descrição: O Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, adquiriu 13,9 mil 
comprimidos de cloroquina e 36.450 de hidroxicloroquina em 2020. Nos três anos 
anteriores, em 2017, 2018 e 2019, a unidade de saúde não recebeu nenhuma unidade
dos mesmos medicamentos. Os dados são do próprio hospital e foram obtidos pelo 
Metrópoles via Lei de Acesso à Informação (LAI).
Url : https://www.montedo.com.br/2021/10/07/hfa-comprou-364-mil-comprimidos-de-
cloroquina-durante-a-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 20:53:46
Título: PM do Rio suspende processo que investiga Ronnie Lessa no caso do 
homicídio de Marielle Franco
Descrição: Ex-policial militar está preso e é suspeito de ter matado a vereadora
carioca do PSOL e mais quatro pessoas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/pm-do-rio-suspende-processo-que-
investiga-ronnie-lessa-no-caso-do-homicidio-de-marielle-franco

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 13:05:28
Título: Bolsonaro veta gratuidade de absorventes, e mulheres reagem: “O mais 
misógino presidente”
Descrição: Coautora do projeto, Benedita da Silva (PT-RJ) lamentou: “Quando 
falta dinheiro pra comida, absorvente é artigo de luxo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/bolsonaro-veta-gratuidade-de-
absorventes-e-mulheres-reagem-o-mais-misogino-presidente

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 17:29:58
Título: Txahá Xohã, liderança Pataxó, fala aos não indígenas na II Marcha das 
Mulheres Indígenas
Descrição: Em entrevista à Brigitte Thiérion, de origem francesa, Maria 
Florguerreira reflete sobre as mulheres, ancestralidade e especificidades no 
encontro entre duas culturas
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/txaha-xoha-lideranca-pataxo-fala-
aos-nao-indigenas-na-marcha-das-mulheres-indigenas/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-10-07
Título: Fernanda Montenegro vai ser a nova imortal da Academia Brasileira de 
Letras
Descrição: Fernanda Montenegro será a próxima imortal da Academia Brasileira de 
Letras. A artista de 91 anos vai tomar posse da cadeira 17 da entidade em março 
do ano que vem. Ela é considerada a maior atriz da história da dramaturgia 
nacional. Outra pessoa poderia se inscrever para disputar a vaga contra ela. 
Porém, ninguém quis concorrer em um gesto simbólico. A vitória é garantida, mas 
a divulgação será feita oficialmente em 4 de novembro.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/fernanda-montenegro-
academia-letras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 20:51:37
Título: Mais de 200 entidades protocolam pedido de impeachment de Guedes no STF
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Descrição: Escândalo da offshore em paraíso fiscal não é mencionado no parecer, 
que acusa ministro da Economia de crimes de responsabilidade na condução da 
pandemia da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mais-200-entidades-protocolam-
impeachment-guedes-stf/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 21:50:51
Título: Auxílio Brasil de Bolsonaro deve aumentar pobreza extrema, revelam dados
Descrição: Audiência na Câmara Federal, com a presença de economistas de várias 
instituições e membros da equipe econômica de Paulo Guedes, concluiu que 
mudanças nos programas sociais devem agravar miséria no país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/auxilio-brasil-bolsonaro-aumentar-
pobreza-extrema/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-07 18:15:56
Título: Papa Francisco: ‘Menos armas e mais comida, menos hipocrisia e mais 
transparência’
Descrição: Durante evento com lideranças religiosas, o pontífice classificou o 
comércio de armas como 'a maldição do mundo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/papa-francisco-menos-armas-e-
mais-comida-menos-hipocrisia-e-mais-transparencia/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-07 00:00:00
Título: Carne de pescoço
Descrição: É osso. E é pelanca. Os refugos são objeto de desejo e disputa em 
Cuiabá, no Rio de Janeiro, imagine lá onde as câmeras nem chegam. Na primeira 
década do século, o Brasil deu o salto triplo na política de erradicação da 
pobreza extrema.Leia mais (10/07/2021 - 16h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/angela-alonso/2021/10/carne-de-pescoco.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 19:20:02
Título: Vídeo: deputado bolsonarista é vaiado e saca arma de fogo em protesto de
moradores, no Pará
Descrição: Usando camiseta do personagem Justiceiro, matador de bandidos, 
deputado \Caveira\ se exibiu com revólver em punho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/deputado-bolsonarista-e-vaiado-
e-saca-arma-de-fogo-em-protesto-de-moradores-no-para

Fonte: Poder360
Título: Entidades apelam a Pacheco após Economia cortar 90% de recursos da 
ciência
Descrição: R$ 690 milhões que seriam destinados ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia serão divididos com outras pastas
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/entidades-apelam-a-pacheco-apos-
economia-cortar-90-de-recursos-da-ciencia/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-07
Título: Sindicatos do PR, MS e SC criam campanha salarial unificada para negociar com JBS
Descrição: Oito sindicatos do ramo da alimentação criam pela primeira vez 
uma campanha salarial unificada entre estados para negociar com a 
multinacional JBS/Seara. A iniciativa reúne unidades do Paraná, de Santa 
Catarina e do Mato Grosso do Sul, onde atos têm ocorrido no último período.
Com os trâmites para a negociação unificada organizados desde agosto, a ideia é 
dialogar com a empresa salários dignos e melhores condições de trabalho de forma
unificada para toda a categoria. A data-base é entre outubro e novembro.
Url : https://sp.cut.org.br/noticias/sindicatos-do-pr-ms-e-sc-criam-campanha-
salarial-unificada-para-negociar-com-jbs-956c
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Fonte: Congresso em Foco
Título: Mais de 86 milhões de brasileiros não têm acesso a defensoria pública, 
diz pesquisa
Descrição: Mais de 86 milhões de brasileiros não têm acesso aos serviços 
jurídico-assistenciais oferecidos pela Defensoria Pública da União (DPU). É o 
que mostra a Pesquisa Nacional de Defensoria Pública 2021. Desse total, 78 
milhões são pessoas economicamente vulneráveis com renda familiar de até três 
salários mínimos, que, sem o defensor público, não têm de fato [ ]The post Mais 
de 86 milhões de brasileiros não têm acesso a defensoria pública, diz pesquisa 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/mais-de-86-milhoes-de-
brasileiros-nao-tem-acesso-a-defensoria-publica-diz-pesquisa/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 18:50:30
Título: Justiça do DF suspende despejo de famílias em ocupação de Santa Maria 
Descrição: Após pedido da Defensoria, GDF fica obrigado a garantir procedimento 
administrativo prévio antes de demolir casas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/justica-do-df-suspende-despejo-
de-familias-em-ocupacao-de-santa-maria

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 17:31:41
Título: O que é offshore e como os paraísos fiscais afetam a sua vida
Descrição: Brasil é o quinto país com mais nomes citados no Pandora Papers: 
1897, de um total de 27 mil offshores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/o-que-e-offshore-e-como-os-
paraisos-fiscais-afetam-a-sua-vida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 16:35:02
Título: Perfuração feita pela Vale é apontada como gatilho do rompimento em 
Brumadinho
Descrição: Relatório de universidade espanhola, divulgado nesta semana, chega à 
mesma direção que a investigação da Polícia Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/perfuracao-feita-pela-vale-e-
apontada-como-gatilho-do-rompimento-em-brumadinho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 16:06:57
Título: Filme sobre o trabalho de agricultoras familiares de Viçosa, em MG, é 
lançado no YouTube
Descrição: Vídeo apresenta depoimentos de mulheres que descobriram o valor da 
sua produção em casa, no quintal e na lavoura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/filme-sobre-o-trabalho-de-
agricultoras-familiares-de-vicosa-em-mg-e-lancado-no-youtube
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 12:55:31
Título: Lula se emociona em encontro com catadores no DF e ouve pedido: \Não 
deixe de lutar por nós\
Descrição: Ex-presidente fez visita ao Complexo Integrado de Materiais 
Recicláveis do Distrito Federal, em Brasília
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/lula-se-emociona-em-encontro-
com-catadores-no-df-e-ouve-pedido-nao-deixe-de-lutar-por-nos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 12:04:30
Título: Primeira vereadora indígena da cidade de Chapecó (SC) toma posse 
Descrição: Nas eleições municipais de 2020, Iara recebeu 361 votos e ficou como 
suplente do Partido dos Trabalhadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/primeira-vereadora-indigena-da-
cidade-de-chapeco-sc-toma-posse
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 10:27:06
Título: Após 2 anos de administração de Guaidó, petroquímica venezuelana na 
Colômbia decreta falência
Descrição: Caso Monómeros revela corrupção e cisões dentro da oposição 
venezuelana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/apos-2-anos-de-administracao-de-
guaido-petroquimica-venezuelana-na-colombia-decreta-falencia
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-07 19:52:04
Título: STF mantém proibição de showmícios e libera eventos para arrecadação de 
fundos
Descrição: O relator do caso, ministro Dias Toffoli, guiou o entendimento 
vencedor, Supremo analisou ação movida por PT, PSB e PSOL
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-mantem-proibicao-de-
showmicios-e-libera-eventos-para-arrecadacao-de-fundos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-07 18:56:19
Título: ‘Sou o único chefe de Estado do mundo a ser contra essa política’, diz 
Bolsonaro sobre isolamento social
Descrição: O ex-capitão tentou se eximir de responsabilidade e culpar prefeitos 
e governadores pela inflação
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/sou-o-unico-chefe-de-estado-
do-mundo-a-ser-contra-essa-politica-diz-bolsonaro-sobre-isolamento-social/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-07 17:54:41
Título: Moraes: PF tem 30 dias para tomar o depoimento presencial de Bolsonaro
Descrição: A decisão se dá um dia depois de o presidente dizer ao STF que aceita
depor presencialmente sobre interferência política na PF
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-pf-tem-30-dias-para-tomar-
o-depoimento-presencial-de-bolsonaro2/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-07 17:20:14
Título: Homem de 100 anos julgado por crimes nazistas mantém silêncio no 
tribunal
Descrição: Josef Schutz é acusado de 'cumplicidade na morte' de 3.518 
prisioneiros no campo de concentração de Sachsenhausen entre 1942 e 1945
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/homem-de-100-anos-julgado-por-crimes-
nazistas-mantem-silencio-no-tribunal/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-07 15:59:00
Título: Celso de Mello: Bolsonaro precisa se convencer de que é súdito da 
Constituição
Descrição: Ex-ministro do STF define decisão do presidente de depor 
presencialmente à PF como uma 'rendição a contragosto'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/celso-de-mello-bolsonaro-precisa-
se-convencer-de-que-e-sudito-da-constituicao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-07 14:52:32
Título: Deltan terá que pagar R$ 40 mil a Renan Calheiros por danos morais, 
decide Justiça
Descrição: Em 2019, procurador publicou que se Renan fosse eleito presidente do 
Senado 'dificilmente veremos reforma contra corrupção aprovada'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/deltan-tera-que-pagar-r-40-
mil-a-renan-calheiros-por-danos-morais-decide-justica/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2021-10-07 14:48:27
Título: PF faz busca e apreensão contra ex-estagiária do STF ligada a blogueiro 
bolsonarista
Descrição: A ação foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes na última 
quarta-feira 6, com base em descobertas do Inquérito das Fake News
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pf-faz-busca-e-apreensao-
contra-ex-estagiaria-do-stf-ligada-a-blogueiro-bolsonarista/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-07 14:36:38
Título: Justiça confirma a absolvição do acusado de estuprar Mariana Ferrer
Descrição: O Tribunal de Justiça de SC confirmou, por unanimidade, sentença de 
1ª instância que inocentou o empresário André de Camargo Aranha
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/justica-confirma-a-absolvicao-do-
acusado-de-estuprar-mariana-ferrer/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-07 20:16:25
Título: CPI vai indiciar Bolsonaro por crime contra a humanidade, diz senador da
comissão de investigação
Descrição: O senador Rogério Carvalho (PT-SE) disse nesta quinta (07/10) que o 
presidente Jair Bolsonaro será indiciado pela CPI da Pandemia por crime cometido
contra a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/cpi-vai-indiciar-bolsonaro-por-
crime-contra-a-humanidade-diz-senador-da-comissao-de-investigacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-07 09:22:26
Título: “Lula” censurado pelo Netflix no Brasil, série ganha nome de ‘Round 6’
Descrição: A série sul-coreana Ojingeo Geim, que em português significa Jogo da 
Lula foi censurada no Brasil pela Netflix por questões políticas e foi batizada 
com  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/lula-censurado-pelo-netflix-no-
brasil-serie-ganha-nome-de-round-6/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 02:02:14
Título: Liberação do uso de máscaras: já é hora? – Por Alexandre Padilha
Descrição: Com aproximadamente 45% da população brasileira imunizada com duas 
doses da vacina, especialistas alertam que essa é uma atitude precipitada e que 
deve ser a última medida a ser abolida.
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/alexandrepadilha/liberacao-do-uso-
de-mascaras-ja-e-hora-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 01:11:23
Título: O legado de Paulo Freire – Por Ana Beatriz Prudente Alckmin
Descrição: Mesmo sendo referência mundial, Paulo Freire é visto como inimigo do 
Brasil por uma pequena parcela da população. As obras do professor passaram a 
ser um dos principais alvos de ataques da extrema direita
Url :https://revistaforum.com.br/rede/legado-paulo-freire/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 00:32:26
Título: Após demitir Alexandre Garcia, CNN Brasil se livra de Caio Coppolla
Descrição: Contrato do apresentador bolsonarista, que termina ao final de 
outubro, não será renovado pela emissora
Url :https://revistaforum.com.br/midia/apos-demitir-alexandre-garcia-cnn-brasil-
se-livra-de-caio-coppolla/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 00:17:10
Título: Homem que recolocou cruzes chutadas por bolsonarista participa de novo 
ato em memória aos mortos por Covid
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Descrição: ONG Rio de Paz colocará 600 lenços brancos na praia de Copacabana em 
memória dos 600 mil mortos, taxista que perdeu filho para a doença e se tornou 
símbolo do luto receberá os lenços e os entregará à CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-que-recolocou-cruzes-chutadas-por-
bolsonarista-participa-de-novo-ato-em-memoria-aos-mortos-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 00:15:21
Título: Senador bolsonarista da CPI atuou no “gabinete paralelo” viabilizando 
“tratamento precoce”
Descrição: Vídeo de reunião com médicos, comandada por Carlos Wizard, traz 
confissão de Marcos do Val, apresentado como \padrinho político\ da cloroquina. 
Imagens mostram ação coordenada para difundir prática sem eficácia e discurso 
ideológico confuso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/senador-bolsonarista-gabinete-
paralelo-tratamento-precoce/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 23:26:08
Título: CPI do Genocídio quer ter acesso ao processo sobre motociatas de 
Bolsonaro
Descrição: Requerimento foi apresentado ao TCU pelo senador Humberto Costa, 
comissão pretende apurar os gastos, caracterização dos eventos como campanha 
eleitoral antecipada e desrespeito às medidas de combate à pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/cpi-do-genocidio-quer-ter-acesso-ao-
processo-sobre-motociatas-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 21:35:00
Título: Nazista preso no RJ disse que “caça” homossexuais, “Não surpreende”, diz
pesquisadora
Descrição: Preso sob acusação de estupro, homem do RJ tinha armas e \arsenal\ de
material nazista em casa, avaliado em cerca de 3 milhões de euros, especialista 
em grupos de extrema-direita diz que hitlerismo cresce no país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nazista-preso-no-rj-disse-que-caca-
homossexuais-nao-surpreende-diz-pesquisadora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 20:36:58
Título: ONG pede implantação do Programa de Regularização Ambiental Federal
Descrição: A organização Mais que uma Voz ingressou com ação judicial para 
denunciar o Ministério da Agricultura e o Serviço Florestal Brasileiro por 
boicotarem a implantação do PRA
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/ong-pede-implantacao-do-programa-
de-regularizacao-ambiental-federal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 19:51:08
Título: Caso Mari Ferrer: absolvição de empresário é “aberração jurídica”, diz 
advogada
Descrição: À Fórum, duas advogadas especializadas em direitos das mulheres 
criticaram duramente a decisão do TJ que manteve a absolvição do acusado de 
estuprar influenciadora, \Violência institucional e machismo enraizado\
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/caso-mari-ferrer-absolvicao-de-
empresario-e-aberracao-juridica-diz-advogada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 18:27:32
Título: “A CPI cumpriu o seu papel e salvou muitas vidas”, diz senador Humberto 
Costa
Descrição: A Comissão chega em sua reta final e alguns senadores conversaram com
a Fórum e avaliaram os objetivos alcançados e os possíveis impactos políticos do
relatório final
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cpi-salvou-vidas/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 15:52:14
Título: Tanzaniano Abdulrazak Gurnah vence o Nobel de Literatura de 2021
Descrição: Escritor é a quarta pessoa negra a ganhar o prêmio, nenhum de seus 
dez livros foi traduzido no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/tanzaniano-abdulrazak-gurnah-vence-o-
nobel-de-literatura-de-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 14:45:34
Título: Grupo de Ciro Gomes se passa por Dilmistas para atacar Lula em visita a 
Eunício Oliveira
Descrição: Apoiadores de Ciro, comandados pelo \Social Media Designer\ do PDT 
João Cyrilo, foram desmascarados nas redes sociais. Antes, conseguiram emplacar 
notas em sites como sendo apenas \eleitores da ex-presidente\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/grupo-de-ciro-gomes-se-passa-por-
dilmistas-para-atacar-lula-em-visita-a-eunicio-oliveira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 14:30:42
Título: Esconderam o Paulo Guedes: Globo, Jovem Pan e Ratinho aparecem na 
Pandora Papers
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a nova reportagem do Pandora
Papers que mostra empresários de mídia no Brasil com contas em paraísos fiscais.
E ainda: Guedes terá que explicar offshore na Câmara, Lula é capa do jornal 
francês Libération, entre outros destaques do dia.Convidados: Luis Nassif, 
jornalista, e Pedro Serrano, juristaComentários de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/esconderam-o-paulo-guedes-globo-jovem-
pan-e-ratinho-aparecem-na-pandora-papers/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 14:12:27
Título: Vítima de violência machista, vereadora tem microfone arrancado em 
sessão na Câmara
Descrição: Cristã, Katyane Leite compartilhou mensagem de apoio de Damares 
Alves, governo Bolsonaro registrou menor investimento em programas de políticas 
para mulheres desde 2015
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vitima-de-violencia-machista-
vereadora-tem-microfone-arrancado-em-sessao-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 13:33:17
Título: Guedes e a mulher de César – Por Chico Alencar
Descrição: “À mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta”. A 
frase é muito conhecida e, ao longo dos anos, tem sido usada para retratar um 
dos atributos que se espera dos homens públicos
Url :https://revistaforum.com.br/debates/guedes-e-a-mulher-de-cesar-por-chico-
alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-07 11:44:35
Título: GCM afasta agente que agrediu mulher trans e negra no centro de SP, veja
vídeo
Descrição: Imagens mostram o momento em que o policial agride a atriz Laura Cruz
pelas costas, Guarda Municipal afirmou que \não coaduna com ações contrárias à 
preservação dos direitos humanos\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gcm-mulher-trans/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-10-07 12:38:40
Título: Prefeitura de Macapá demitiu enfermeiros que se recusaram a distribuir 
kit covid
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Descrição: Profissionais do programa nacional de Estratégia de Saúde da Família 
foram obrigados a distribuir kits para a “profilaxia” da covid-19 com 
ivermectina e vitaminas ao menos até agosto. The post Prefeitura de Macapá 
demitiu enfermeiros que se recusaram a distribuir kit covid appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/07/prefeitura-demitiu-enfermeiros-kit-
covid/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-08 08:14:14
Título: Para financiar habitação a PMs, Bolsonaro corta verba de projetos de 
Moro para segurança
Descrição: Documentos obtidos pela BBC News Brasil mostram que os cortes 
atingirão programas tidos como prioritários pelo ex-ministro da Justiça Sergio 
Moro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58824534?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-07 12:03:50
Título: Ivermectina: como falsa ciência criou crença de droga milagrosa contra 
covid
Descrição: Milhares de pessoas em todo o mundo tomaram ivermectina como 
tratamento para covid — mas quais são as evidências sobre a eficácia do 
medicamento?
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58827372?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-07 00:00:00
Título: Apoio do PSOL a Lula ainda não está garantido, dizem dirigentes
Descrição: Dirigentes do PSOL afirmam que o apoio do partido a Lula ainda não 
está garantido -embora o PT já considere a adesão como favas contadas.Leia mais 
(10/07/2021 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/10/apoio-do-psol-a-lula-ainda-nao-esta-
garantido-dizem-dirigentes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-07 00:00:00
Título: No mundo da Dreadnoughts, inexiste menina pobre sem absorvente
Descrição: O que o veto do presidente Jair Bolsonaro à distribuição gratuita de 
absorventes para estudantes pobres e mulheres em situação de rua tem a ver com a
Dreadnoughts Internacional, a inoxidável offshore de Paulo Guedes, com 
patrimônio de ao menos US$ 9,55 milhões?Leia mais (10/07/2021 - 18h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2021/10/no-mundo-da-dreadnoughts-inexiste-menina-
pobre-sem-absorvente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-07 00:00:00
Título: Inquérito civil público investiga policial suspeito de comercializar 
aeronaves
Descrição: O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) 
instaurou Inquérito Civil Público para apurar atos de improbidade administrativa
atribuídos ao policial Ronney José Barbosa Sampaio, papiloscopista da Polícia 
Civil do Distrito Federal. Ele é suspeito de comercializar aeronaves. Em agosto 
último, reportagem de Aliny Gama em colaboração para o UOL revelou que estava 
registrado [...]Leia mais (10/07/2021 - 15h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=50661
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-07 00:00:00
Título: Paulo Coelho recomenda que Moro veja a série 'Vendetta', sobre juíza 
parcial
Descrição: O escritor Paulo Coelho recomendou ao ex-juiz Sergio Moro que assista
à série documental italiana \Vendetta, a Guerra Antimáfia\ disponível na 
Netflix.Leia mais (10/07/2021 - 12h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/10/paulo-coelho-diz-que-moro-deveria-ver-serie-
que-mostra-juiza-parcial-no-combate-a-mafia-italiana.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-07 00:00:00
Título: Pau que bate em Lula não bate em Paulo Guedes
Descrição: Impossível esquecer. Quando a caça a Lula estava a todo vapor, 
qualquer suposto indício de malfeitos virava manchete de jornais, telejornais e 
mídia oficialista em geral.Leia mais (10/07/2021 - 07h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/ricardomelo/2021/10/pau-que-bate-em-lula-nao-bate-em-paulo-
guedes.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-07 21:22:00
Título: Secretaria da Mulher repudia absolvição por estupro no caso Mari Ferrer
Descrição: Nota afirma que julgamento foi parcial e envergonha o Brasil no 
cenário internacional
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/815091-secretaria-da-mulher-repudia-
absolvicao-por-estupro-no-caso-mari-ferrer/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-07 16:11:23
Título: Terroristas preparam encenação de ataque químico para culpar governo da 
Síria, afirma Rússia
Descrição: O Centro Russo de Reconciliação para a Síria advertiu contra uma 
tentativa de acusar Damasco através de um ataque químico em bandeira falsa.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021100718100701-
terroristas-preparam-encenacao-de-ataque-quimico-para-culpar-governo-da-siria-
afirma-russia/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-07 11:00:32
Título: Se tiver leilão, vai ter briga
Descrição: Às vésperas da COP 26, pescadores, ambientalistas e cientistas se 
unem para deter leilão da ANP, marcado para hoje, com blocos de exploração de 
petróleo em Noronha e costa de SC
Url :https://apublica.org/2021/10/se-tiver-leilao-vai-ter-briga/
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