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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 18:53:32
Título: No dia das 600 mil mortes, CPI lamenta ‘descaso’ do governo: ‘Nem nos 
piores pesadelos poderíamos imaginar’
Descrição: Em nota, senadores criticam 'a negligência e a omissão' de Bolsonaro 
na aquisição de vacinas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/no-dia-das-600-mil-mortes-
cpi-lamenta-descaso-do-governo-nem-nos-piores-pesadelos-poderiamos-imaginar/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-08 16:16:57
Título: Bolsonaro autoriza novo aumento nos combustíveis neste sábado 9 enquanto
Paulo Guedes fatura em paraíso fiscal
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro perdeu a vergonha na cara ao autorizar 
novo reajuste nos preços dos combustíveis, que, nas suas mentiras, é culpa dos 
governadores 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/bolsonaro-autoriza-novo-aumento-
nos-combustiveis-neste-sabado-9-enquanto-paulo-guedes-fatura-em-paraiso-fiscal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 13:29:14
Título: Inflação explode e registra recorde de 1,16% em setembro
Descrição: Alimentação, habitação e transportes puxaram a alta, energia elétrica
teve aumento de 6,47%
Url :https://revistaforum.com.br/economia/inflacao-explode-e-registra-recorde-
de-116-em-setembro/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil volta a registrar inflação de dois dígitos
Descrição: IPCA é maior para mês de setembro desde 1994 e chega a 10,25% no 
acumulado de 12 meses, ficando em dois dígitos pela primeira vez em cinco anos. 
Alta é puxada pela pandemia, habitação e energia, além da crise política.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-volta-a-registrar-inflação-de-dois-
dígitos/a-59451138?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-08
Título: Ossos e restos de peixe sendo disputados pelo povo escancaram miséria no país
Descrição: As cenas revoltantes de famílias brasileiras disputando restos de 
alimentos que, no passado recente, eram doados para cachorros, como ossos de 
carne bovina, ou comprando restos de peixe, correram o mundo e expuseram um 
governo que não conseguiu sequer manter a exitosa política de erradicação da 
pobreza extrema implementada pelo ex-presidente Lula. 
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ossos-e-restos-de-peixe-sendo-disputados-
pelo-povo-escancaram-miseria-no-pais-3c63
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-08 18:00:00
Título: Indicado por Bolsonaro à Corte Interamericana tem currículo reprovado em
Direitos Humanos
Descrição: Relatório conclui que Rodrigo Mudrovitsch se aproximou recentemente 
da pauta e não possui experiência em direito internacional público e direitos 
humanos internacionais
Url :https://apublica.org/2021/10/indicado-por-bolsonaro-a-corte-interamericana-
tem-curriculo-reprovado-em-direitos-humanos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prêmio Paz dos Povos para o Contingente Henry Reeve de Cuba
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Descrição: Washington, 8 oct (Prensa Latina) Hoje, o Contingente Internacional 
dos Médicos Henry Reeve, de Cuba, recebeu o Prêmio da Paz dos Povos, concedido 
pelos integrantes da campanha do Prêmio Nobel deste grupo nos Estados Unidos.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480846&SEO=premio-paz-de-los-
pueblos-al-contingente-henry-reeve-de-cuba

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 20:10:18
Título: Investigado pela PF, secretário do ‘tratoraço’ pede demissão do governo 
Bolsonaro
Descrição: Como secretário do MDR, Tiago Pontes assinou licitação em que a CGU 
identificou R$ 130 milhões em sobrepreço
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/investigado-pela-pf-secretario-do-
tratoraco-pede-demissao-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 17:25:34
Título: PF investiga ‘venda’ de emenda por parlamentares
Descrição: Um deles é o deputado Josimar Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo 
de operação no fim do ano passado por desvios de dinheiro público
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pf-investiga-venda-de-emenda-por-
parlamentares/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 20:36:16
Título: 64% querem que Bolsonaro demita Paulo Guedes, mostra pesquisa da Record 
TV
Descrição: Imagem do antes “superministro” se deteriorou ainda mais após o 
escândalo Pandora Papers, que revelou os US$ 9,55 milhões que o “Posto Ipiranga”
do presidente da República esconde num paraíso fiscal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/64-bolsonaro-demita-paulo-guedes-record-
tv/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 12:49:21
Título: Michelle e Flávio Bolsonaro direcionaram mais de R$ 50 milhões em 
publicidade e patrocínio da Caixa, diz revista
Descrição: Tentáculos do clã Bolsonaro estão aparelhando cada vez mais órgãos e 
entidades públicas em uma espécie de cooperativa familiar, que determina quem 
deve e quem não deve ser beneficiado por verbas públicas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/michelle-e-flavio-bolsonaro-
direcionaram-mais-de-r-50-milhoes-em-publicidade-e-patrocinio-da-caixa-diz-
revista/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-10-08
Título: PF afasta delegado que coordenava grupo que investiga Jair Renan 
Bolsonaro
Descrição: Troca no comando da PF em Brasília foi feita pelo diretor-geral da 
Polícia Federal, o bolsonarista Paulo Maiurino. O delegado Hugo de Barros 
Correia era responsável por conduzir investigações consideradas sensíveis ao 
governo Jair Bolsonaro
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/diretor-da-pf-troca-diretor-
do-orgao-em-brasilia-responsavel-por-investigacoes-sobre-fake-news-jair-renan-e-
espia-do-stf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 18:07:26
Título: Acusado de assédio moral, diplomata é indicado por Bolsonaro à embaixada
do Equador
Descrição: Quando era embaixador na Espanha, Pompeu Andreucci Neto respondeu 
sindicância por assédio moral, além de ter orientado subordinados a mentir em 
expediente oficial
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/acusado-de-assedio-moral-
diplomata-e-indicado-por-bolsonaro-a-embaixada-do-equador/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 14:48:46
Título: Mamata sem fim: Pazuello usa carro oficial do Exército e foge da Globo
Descrição: Morando no Hotel de Trânsito dos Oficiais, Pazuello fugiu de 
reportagem do jornal O Globo. Com o cargo extinto na SAE, ex-ministro foi 
realocado como assessor direto de Bolsonaro, cargo civil com salário de R$ 39,2 
mil mensais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/mamata-sem-fim-pazuello-usa-
carro-oficial-do-exercito-e-foge-da-globo/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-08 00:00:00
Título: Secretário no governo Bolsonaro cai após quebra de sigilo em 
investigação sobre corrupção
Descrição: Em resposta a pedido de manifestação feito pela Folha, o Ministério 
do Desenvolvimento Regional do governo Jair Bolsonaro anunciou que o advogado 
Tiago Pontes Queiroz deixou o cargo de secretário Nacional de Mobilidade e 
Desenvolvimento Regional e Urbano para se defender em inquérito da Polícia 
Federal e ação de improbidade do Ministério Público.
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/secretario-no-governo-bolsonaro-cai-apos-quebra-de-sigilo-em-
investigacao-sobre-corrupcao.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 17:38:09
Título: Governo publica decreto que institui o Auxílio Brasil. O que acontece 
com outros benefícios?
Descrição: Novo programa irá substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/governo-publica-decreto-que-
institui-o-auxilio-brasil-o-que-acontece-com-outros-beneficios

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 16:45:37
Título: Decreto de Bolsonaro facilita registro e acelera liberação de novos 
agrotóxicos
Descrição: Cerca de um terço dos venenos aprovados no Brasil são banidos na 
União Europeia e nos Estados Unidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/decreto-de-bolsonaro-facilita-
registro-e-acelera-liberacao-de-novos-agrotoxicos

Fonte: Vatican News 
Título: A América Latina tem tantos recursos naturais e ao mesmo tempo tanta 
pobreza
Descrição: É a reflexão do jovem missionário leigo argentino Lucas Pedró, do 
Movimento Missionário Franciscano. Presente no encontro pela paz organizado por 
San Egidio.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-10/encuentro-comunidad-san-
egidio-jovenes-entrevista.html
 
Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-10-08
Título: Mais de 130 países firmam acordo por imposto global sobre multinacionais
Descrição: Empresas como Amazon e Facebook passarão a ser taxadas nos locais em 
que atuam, mesmo que de forma virtual
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/71644/mais-de-130-
paises-firmam-acordo-por-imposto-global-sobre-multinacionais

Fonte: Poder360
Título: Hospital em que Jefferson está internado diz que político já pode ter 
alta
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Descrição: Samaritano Barra também reclamou dos custos para manter o ex-deputado
em vigilância 24 horas
Url :https://www.poder360.com.br/justica/hospital-em-que-jefferson-esta-
internado-diz-que-politico-ja-pode-ter-alta/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Vídeo: Bolsonaro é alvo de manifestação após cortar 92% de verba da 
ciência
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de manifestação pública ao 
participar, nesta sexta-feira (8), da abertura de novas instalações do Centro 
Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) em Campinas (SP). Bolsonaro 
se preparava para discursar na abertura da 1ª Feira do Nióbio, quando foi 
interrompido por manifestantes na plateia. A fala de Bolsonaro [ ]The post 
Vídeo: Bolsonaro é alvo de manifestação após cortar 92% de verba da ciência 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/video-bolsonaro-e-alvo-de-
manifestacao-apos-cortar-92-de-verba-da-ciencia/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Exclusivo: as digitais de Marcos Tolentino no FIB Bank
Descrição: Ady Ferrer, Letícia Oliveira e Paola Costa Especial para o Congresso 
em Foco  Um banco que não é banco. Oferece uma garantia que não é garantia para 
um negócio milionário de intermediação de aquisição de vacinas para o Ministério
da Saúde por uma empresa que não tem as vacinas que oferece. O banco tem um 
[ ]The post Exclusivo: as digitais de Marcos Tolentino no FIB Bank appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso/exclusivo-as-digitais-de-
marcos-tolentino-no-fib-bank/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-08 15:00:00
Título: Professora é removida de escola pública por “insistir na temática 
indígena”
Descrição: Decisão para retirar Márcia Mura da escola ribeirinha “veio de cima”,
segundo a diretora. Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Rondônia vê 
indícios de perseguição
Url :https://apublica.org/2021/10/professora-e-removida-de-escola-publica-por-
insistir-na-tematica-indigena/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 16:54:22
Título: Ex-companheiro de Leila Arruda é condenado a 25 anos de prisão por 
feminicídio no Pará
Descrição: A ex-candidata do PT à prefeitura de Curralinho (PA) levou dez 
facadas e foi morta em novembro de 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/ex-companheiro-de-leila-arruda-
e-condenado-a-25-anos-de-prisao-por-feminicidio-no-para
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 15:45:39
Título: Lula encerra viagem ao DF e diz que \só um Estado forte pode acabar com 
a fome no Brasil\
Descrição: Ex-presidente disse que o combate à pobreza foi tema de suas reuniões
com políticos de diferentes partidos em Brasília
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/lula-encerra-viagem-ao-df-e-diz-
que-so-um-estado-forte-pode-acabar-com-a-fome-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 13:44:27
Título: Dieese: alta da cesta básica em Brasília (DF) foi a maior do país em 
setembro
Descrição: Com inflação de 3,88% no mês passado, produto acumula 38,56% de alta 
em um ano
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/dieese-alta-da-cesta-basica-em-
brasilia-df-foi-a-maior-do-pais-em-setembro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 13:01:52
Título: Grupo de evangélicos se articula pelo \Fora, Bolsonaro\ e em defesa da 
vida em Minas Gerais
Descrição: Para Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, cristãos não devem
apoiar \política de morte do governo federal\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/grupo-de-evangelicos-se-
articula-pelo-fora-bolsonaro-e-em-defesa-da-vida-em-minas-gerais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 12:44:51
Título: Suspeito de mandar sequestrar e torturar jornalista é preso e solto em 
seguida por ser deputado
Descrição: A polícia, o Ministério Público e a própria Justiça afirmam que 
parlamentar é culpado, mas STJ diz que ele tem imunidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/suspeito-de-mandar-sequestrar-e-
torturar-jornalista-e-preso-e-solto-em-seguida-por-ser-deputado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 12:33:06
Título: Universidade de Brasília abre seleção para curso de licenciatura em 
educação do campo
Descrição: Serão oferecidas 60 vagas, aulas terão início em janeiro de 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/universidade-de-brasilia-abre-
selecao-para-curso-de-licenciatura-em-educacao-do-campo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 11:33:13
Título: Cesta básica fica 3,49% mais cara em Belo Horizonte no mês de setembro
Descrição: Mínimo para manter uma família de dois adultos e duas crianças seria 
de R$ 5.657,66, segundo Dieese
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/cesta-basica-fica-3-49-mais-
cara-em-belo-horizonte-no-mes-de-setembro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 09:47:01
Título: UFF recebe doação de R$18 milhões para financiar pesquisas sobre a 
covid-19 e outras doenças
Descrição: O projeto tem autoria original do presidente da Casa, André Ceciliano
(PT) e do deputado Waldeck Carneiro (PT)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/uff-recebe-doacao-de-r-18-
milhoes-para-financiar-pesquisas-sobre-a-covid-19-e-outras-doencas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-08 08:55:49
Título: Curso Dilemas da Sociedade Brasileira debate ideias para construir um 
projeto popular de país
Descrição: Iniciativa pode ser acompanhada por meio do canal do Youtube das 
organizações que promovem os encontros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/08/curso-dilemas-da-sociedade-
brasileira-debate-ideias-para-construir-um-projeto-popular-de-pais
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 19:26:23
Título: Bolsonaro sobre Mendonça no STF: Temos problema sério, tem corrente que 
não quer
Descrição: A indicação está parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado há meses
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-sobre-mendonca-no-stf-
temos-problema-serio-tem-corrente-que-nao-quer/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 19:24:13
Título: ‘Candidatíssimo a ser derrubado’, diz Pacheco sobre veto de Bolsonaro a 
distribuição de absorventes
Descrição: 'São impressionantes as histórias de proteção com papel de jornal por
adolescentes e mulheres carentes', afirmou o presidente do Senado
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/candidatissimo-a-ser-
derrubado-diz-pacheco-sobre-veto-de-bolsonaro-a-distribuicao-de-absorventes/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 18:26:13
Título: Damares defende veto de Bolsonaro: ‘Tem que decidir se prioridade é 
vacina ou absorvente’
Descrição: 'As mulheres pobres sempre menstruaram nesse Brasil e a gente não viu
nenhum governo se preocupar com isso', disse a ministra
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/damares-defende-veto-de-
bolsonaro-tem-que-decidir-se-a-prioridade-e-a-vacina-ou-o-absorvente/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 17:51:25
Título: DEM e PSL tentam atrair Moro para nova sigla
Descrição: Ex-juiz tem conversado com Mandetta, de quem foi colega quando eram 
ministros do governo de Jair Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/dem-e-psl-tentam-atrair-moro-para-
nova-sigla/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 17:09:27
Título: Os conselhos de medicina não se portaram à altura da tragédia da 
pandemia no Brasil
Descrição: As 600 mil mortes assombram seus diretores?
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/os-conselhos-de-medicina-nao-se-
portaram-a-altura-da-tragedia-da-pandemia-no-brasil/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 14:43:51
Título: ‘Não decreto vitória sobre a pandemia de jeito nenhum’, diz Miguel 
Nicolelis
Descrição: A CartaCapital, o médico e neurocientista pede cautela com 'ufanismo'
e critica reabertura irrestrita: 'Vi o que aconteceu em outros países'
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/nao-decreto-vitoria-sobre-a-
pandemia-de-jeito-nenhum-diz-miguel-nicolelis/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 14:29:59
Título: Pandora Papers: Ministério Público do Chile abre investigação contra 
Piñera
Descrição: Foram reveladas supostas irregularidades na venda por 152 milhões de 
dólares de ações em projeto de mineração por meio offshore em 2010
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/pandora-papers-ministerio-publico-do-
chile-abre-investigacao-contra-pinera/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-08 14:17:23
Título: Guedes se diz vítima de ‘barulho’ por offshore em paraíso fiscal: ‘Acho 
que vai ficar pior’
Descrição: O ministro da Economia afirma ter se afastado da empresa 'dias antes'
de chegar ao governo Bolsonaro: 'Não fiz nada de errado'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/guedes-se-diz-vitima-de-barulho-
por-offshore-em-paraiso-fiscal-acho-que-vai-ficar-pior/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-08 22:54:27
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Título: Em ritmo de despedida, Bolsonaro é vaiado na feira de nióbio em São 
Paulo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, em ritmo de despedida, foi vaiado hoje 
(08/10) na feira de nióbio em São Paulo. Em baixa nas pesquisas de intenção  
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/em-ritmo-de-despedida-bolsonaro-e-
vaiado-na-feira-de-niobio-em-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-08 16:56:22
Título: “A Gleisi tá até magrinha de tanto gritar fora Bolsonaro”, diz Lula
Descrição: O ex-presidente Lula, em entrevista coletiva, contestou nesta sexta 
(08/10) a narrativa segunda qual o PT é contra o impeachment de Bolsonaro. 
Segundo o petista,  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/a-gleisi-ta-ate-magrinha-de-tanto-
gritar-fora-bolsonaro-diz-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-08 13:41:06
Título: Mais próximo ao PT, Roberto Requião fala hoje aos “Vozes Progressistas” 
no Space do Twitter
Descrição: Após a segunda etapa de sua Caravana Me Chama Que Eu Vou, em 
Jacarezinho, Norte Pioneiro do Paraná, Roberto Requião fala às 19h desta sexta-
feira  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/mais-proximo-ao-pt-roberto-requiao-
fala-hoje-aos-vozes-progressistas-no-space-do-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-09 01:15:44
Título: Liderança econômica da China: políticas industriais e de inovação – Por 
Alessandro Golombiewski
Descrição: Quando vislumbramos o conceito de política industrial, é preciso 
entender que este não se restringe ao significado de indústria manufatureira, 
mas envolve também a indústria agrícola e serviços
Url :https://revistaforum.com.br/rede/lideranca-economica-da-china-politicas-
industriais-e-de-inovacao-por-alessandro-golombiewski/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-09 00:45:12
Título: Posicionamento da Fenae sobre as novas denúncias de uso político da 
Caixa Econômica Federal
Descrição: Na última semana, a Crusoé revelou que pessoas e empresários próximos
à família Bolsonaro foram beneficiados ao serem passados na frente da fila de 
empréstimos da Caixa pelo Pronampe
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/posicionamento-fenae-novas-denuncias-
uso-politico-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-09 00:40:55
Título: Solidariedade salva jovem negra de injustiça e a faz sonhar
Descrição: Vaquinha virtual pode mudar a vida de Paloma da Silva Santos, presa 
por ter furtado carne, que iria vender para conseguir alimentar seu bebê e pagar
o aluguel. Agora, ela quer ter uma casa
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/solidariedade-salva-jovem-negra-de-
injustica-e-a-faz-sonhar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-09 00:06:55
Título: Para contrariar OMS, presidente do CFM diz que não vetará uso de 
cloroquina
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Descrição: MPF e CPI do Genocídio investigam autarquia que representa os médicos
por insistir no tratamento que, além de ser comprovadamente ineficaz, é 
perigoso. Órgão virou bastião de bolsonaristas fiéis
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/contrariar-oms-presidente-cfm-nao-
vetara-cloroquina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 23:59:59
Título: O paraíso de Guedes é a miséria do povo brasileiro – Por José Guimarães
Descrição: O povo está cansado de tanta maldade. Paulo Guedes burlou regras de 
conduta da administração pública e fez valer sua insana sede de enriquecimento
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-paraiso-de-guedes-e-a-miseria-do-
povo-brasileiro-por-jose-guimaraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 19:46:58
Título: “Sou absolutamente contrário”, diz Queiroga sobre obrigatoriedade de 
máscaras
Descrição: Afirmação é feita no dia em que o Brasil atinge 600 mil mortos pela 
pandemia da Covid-19. Ministro da Saúde voltou a insistir na distorção 
bolsonarista da “liberdade”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sou-absolutamente-contrario-queiroga-
obrigatoriedade-mascaras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 15:55:49
Título: Sargento da PM que chamou bolsonaristas de “cornos” é ameaçado e sofre 
sanções
Descrição: Renato Tamaki disse que a manifestação de 7 de Setembro ia para o 
Guinness pelo recorde de “maior concentração de cornos por metro quadrado jamais
visto [sic] antes”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sargento-da-pm-que-chamou-bolsonaristas-
de-cornos-e-ameacado-e-sofre-sancoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 14:36:39
Título: Morre aos 70 anos em decorrência da covid o cartunista Nani
Descrição: Ele passou por três transplantes de fígado em apenas um mês e, por 
conta disso, era grupo de risco para a doença
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-aos-70-anos-em-decorrencia-da-
covid-o-cartunista-nani/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 13:46:38
Título: Porta dos Fundos ridiculariza militares no governo Bolsonaro: “general, 
vai faxinar mansão do Flávio”, assista
Descrição: Na esquete, general de quatro estrelas se nega a cumprir \missão\ 
junto ao clã Bolsonaro, diz que vai deixar carreira militar e é \ameaçado\. \É? 
E vai ter previdência de civil?\
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/porta-dos-fundos-ridiculariza-
militares-no-governo-bolsonaro-general-vai-faxinar-mansao-do-flavio-assista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-08 12:48:20
Título: Justiça nega liberdade a mãe de 5 filhos acusada de furtar porque estava
com fome
Descrição: Mulher teria furtado uma Coca-Cola de 600 ml, dois pacotes de 
macarrão instantâneo Miojo e um pacote de suco em pó Tang, que totalizavam R$ 
21,69
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-nega-liberdade-a-mae-de-5-
filhos-acusada-de-furtar-porque-estava-com-fome/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-10-08 15:45:22
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Título: 4 grandes mentiras que o Facebook contou para você
Descrição: Documentos revelados por uma ex-funcionária – e agora delatora – 
mostram que a empresa sabia exatamente como prejudicava a saúde de jovens e de 
democracias. The post 4 grandes mentiras que o Facebook contou para você 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/08/4-grandes-mentiras-que-o-facebook-
contou-para-voce/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-08 17:41:32
Título: Facebook promete coibir postagens que anunciam venda ilegal de terras na
Amazônia
Descrição: Anúncio ocorre após a BBC expor que usuários estavam usando o site 
para vender ilegalmente trechos da Floresta Amazônica no Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58848801?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-08 00:00:00
Título: Amigo da família Bolsonaro acionou Eduardo ao ser abordado pela PF em 7 
de setembro
Descrição: O empresário Geraldo Brant acionou o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-
SP) após ser abordado no dia 7 de setembro pela Polícia Federal no aeroporto de 
Brasília para ser ouvido no inquérito sobre a atuação de uma suposta milícia 
digital no ataque às instituições.Leia mais (10/08/2021 - 17h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/10/amigo-da-familia-bolsonaro-acionou-eduardo-ao-ser-
abordado-pela-pf-em-7-de-setembro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-08 20:57:00
Título: Comissão aprova exame emergencial para revalidar diplomas de médicos
Descrição: Proposta ainda permite a participação de brasileiros formados no 
exterior no Mais Médicos e no Médicos pelo Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/815519-comissao-aprova-exame-
emergencial-para-revalidar-diplomas-de-medicos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-08 16:06:52
Título: Facebook e Instagram voltam a apresentar instabilidade e ficam fora do 
ar
Descrição: Usuários das duas redes sociais relatam dificuldade ao tentar acessar
os aplicativos. Na segunda-feira (4), A instabilidade atingiu Instagram, 
WhatsApp e o Facebook, que ficaram cerca de seis horas fora do ar.
Url :https://br.sputniknews.com/sociedade/2021100818103661-facebook-e-instagram-
voltam-a-apresentar-instabilidade-e-ficam-fora-do-ar/
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