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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-11 08:34:16
Título: Milhões de crianças vão passar fome no Brasil neste 12 de outubro
Descrição: Pandemia, inflação e desemprego agravam situação que já era 
preocupante: estima-se que mais de 9 milhões de crianças já estivessem em 
pobreza extrema e, por consequência, sob insegurança alimentar.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58810987?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-10-11
Título: A um ano das eleições, Bolsonaro carrega a maior rejeição da história
Descrição: Datafolha aponta que 59% dizem não votar nele em nenhuma hipótese, 15
pontos percentuais a mais do que em sua eleição, em 2018
Url : https://www.brasil247.com/poder/a-um-ano-das-eleicoes-bolsonaro-carrega-a-
maior-rejeicao-da-historia

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-10
Título: ‘Se o Congresso derrubar o veto do absorvente, vou tirar dinheiro da 
saúde e educação’, diz Bolsonaro
Descrição: Bolsonaro voltou a atacar projeto de lei que prevê distribuição 
gratuita de absorventes higiênicos a mulheres em situação de vulnerabilidade
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/se-o-congresso-
derrubar-o-veto-do-absorvente-vou-tirar-dinheiro-da-saude-e-educacao-diz-
bolsonaro/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-08
Título: 600 mil brasileiros mortos por covid: Médicos cearenses denunciam governo federal 
e CFM, cobram apuração e punições; vídeos
Descrição: Denunciando o crime contra a humanidade concretizado na marca de mais
de 600 mil mortes por Covid-19 no Brasil, médicos cearenses realizaram 
manifestação na manhã desta sexta-feira, na Praia de Iracema, perto da estátua 
de Iracema. Os médicos e médicas participantes da manifestação integram o 
Coletivo Rebento/Médicos em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS, a Associação 
Brasileira de Médicos e Médicas pela Democacia e a Rede Nacional de Médicos 
Populares/Ceará. Os profissionais de saúde denunciaram a necropolítica, o 
projeto de morte, o boicote às atitudes que teriam evitado centenas de milhares 
de mortes.
Url : https://www.viomundo.com.br/blogdasaude/600-mil-brasileiros-mortos-por-
covid-medicos-cearenses-denunciam-governo-federal-e-cfm-cobram-apuracao-e-
punicoes-videos.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-10 15:16:58
Título: Na contracorrente do mercado global, bolsa brasileira acumula queda de 
12% no ano 
Descrição: Entre julho e setembro o Ibovespa atingiu seu pior índice desde o 
auge da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/10/na-contracorrente-do-mercado-
global-bolsa-brasileira-acumula-queda-de-12-no-ano

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 15:36:45
Título: Omar Aziz reitera reconvocação de Queiroga à CPI e votação do relatório 
no dia 20
Descrição: Aziz também garantiu que mesmo com a nova convocação do ministro da 
Saúde, o calendário da CPI não foi alterado
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Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/omar-aziz-reitera-reconvocacao-de-
queiroga-a-cpi-e-votacao-do-relatorio-no-dia-20/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-11 01:18:57
Título: Relatório final da CPI: Carlos Bolsonaro, Eduardo, Bia Kicis e Zambelli 
devem estar entre os citados
Descrição: Silas Malafaia também deve ser alvo de pedido de indiciamento, assim 
como o próprio presidente Jair Bolsonaro, que será acusado de cometer 11 crimes 
no âmbito da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/relatorio-final-da-cpi-carlos-
bolsonaro-eduardo-bia-kicis-e-zambelli-devem-estar-entre-os-citados/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 21:27:37
Título: VÍDEO: Plateia entoa “Fora Bolsonaro” em show de Fafá de Belém no Círio 
de Nazaré, cantora apoia
Descrição: \É um clamor que nasce do coração da plateia. Vejo como um 
despertar\, disse Fafá após o protesto em sua apresentação, assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-plateia-entoa-fora-bolsonaro-em-
show-de-fafa-de-belem-no-cirio-de-nazare-cantora-apoia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-10 10:25:07
Título: Da promessa à realidade: bancos demitem milhares na pandemia e são alvo 
de ações na Justiça
Descrição: Com lucro recorde e redução de despesas durante a crise sanitária, 
instituições recorrem para não pagar indenizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/10/da-promessa-a-realidade-bancos-
demitem-milhares-na-pandemia-e-sao-alvo-de-acoes-na-justica

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 12:15:22
Título: Exército colocou capitães para coagir médicos militares a receitarem 
cloroquina
Descrição: Em denúncia, um dos profissionais afirmou que havia \coerção dos 
médicos militares pelo comando da 7ª RM para prescrição de tratamento precoce 
para Covid e reavaliação de atendimento para indicação forçada de medicação\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/exercito-colocou-capitaes-
para-coagir-medicos-militares-a-receitarem-cloroquina/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 06:10:30
Título: STF impõe limites a decreto de Bolsonaro que ampliava poderes da Abin
Descrição: Os ministros impuseram a necessidade de as solicitações serem 
submetidas ao \controle de legalidade\ pelo Poder Judiciário
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-impoe-limites-a-decreto-de-
bolsonaro-que-ampliava-poderes-da-abin/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 06:04:55
Título: Documentário com rapper indígena alerta para o genocídio dos povos 
originários
Descrição: Filme agora disponível no streaming, Meu Sangue é Vermelho mostra a 
covardia sofrida pelos indígenas na disputa de terra
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/documentario-com-rapper-indigena-
alerta-para-o-genocidio-dos-povos-originarios/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 10:12:22
Título: Com Guedes sob fritura, governo sonda Mansueto Almeida, economista do 
BTG, fundado pelo ministro
Descrição: Ex-secretário do Tesouro de Bolsonaro, Mansueto Almeida atuou no 
governo FHC, foi assessor de Tasso Jereissati e consultor da campanha de Aécio 
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em 2014. Durante o golpe, foi escalado por Temer para articular aprovação de 
reformas, como a trabalhista, que iniciou desmonte da CLT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/com-guedes-sob-fritura-
governo-sonda-mansueto-almeida-economista-do-btg-fundado-pelo-ministro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-10 13:17:20
Título: Ministério Público Federal pede condenação do deputado Daniel Silveira 
por ataques ao STF
Descrição: Pedido poderá levar à perda de mandato na Câmara dos Deputados após 
ser julgado no Conselho de Ética da Casa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/10/ministerio-publico-federal-pede-
condenacao-do-deputado-daniel-silveira-por-ataques-ao-stf

Fonte: Congresso em Foco
Título: Pastores são investigados por desvio de R$ 3 milhões de dízimo da 
Universal
Descrição: Um grupo de 12 ex-pastores da Igreja Universal do Reino de Deus no 
Distrito Federal é acusado pela instituição de desviar pelo menos R$ 3 milhões 
em dízimos recebidos de fiéis pela entidade. A suspeita é que o dinheiro 
desviado tenha irrigado a compra de imóveis de luxo em nome do líder do grupo e 
[ ]The post Pastores são investigados por desvio de R$ 3 milhões de dízimo da 
Universal appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/pastores-sao-investigados-por-
desvio-de-r-3-milhoes-de-dizimo-da-universal/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Militares revisaram receitas médicas para incluir “kit covid”, diz 
jornal
Descrição: O Comando Militar da 7ª Região  que inclui os estados da Paraíba, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, teria escalado oficiais para revisar as 
decisões médicas tomadas em hospitais militares do Exército, passando a receitar
o chamado kit covid nas receitas onde o coquetel não havia sido recomendado. A 
denúncia, feita ao Ministério Público [ ]The post Militares revisaram receitas 
médicas para incluir kit covid, diz jornal appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/militares-revisaram-
receitas-medicas-para-incluir-kit-covid-diz-jornal/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2021-10-10
Título: 41 anos de FMLN: um sujeito coletivo da história de El Salvador
Descrição: No dia 10 de outubro de 1980, no país centro-americano de El 
Salvador, as cidades amanheceram cheias de panfletos. Parte da população se 
surpreendeu, outra parte não tanto. Parte se encheu de esperança, outra parte de
dúvidas. Porém, os mais surpresos foram os membros do governo de então. Os 
panfletos tornavam pública a criação da Frente Farabundo Martí para a Libertação
Nacional. Resultado de um longo processo de organização popular e de um esforço 
coletivo de unidade política, a FMLN se tornava a principal expressão política 
da luta contra a pobreza, a desigualdade, o autoritarismo e a violência que 
marcava o comportamento das classes dominantes da sociedade salvadorenha.
Url : https://mst.org.br/2021/10/10/41-anos-de-fmln-um-sujeito-coletivo-da-
historia-de-el-salvador/
 
Fonte: Semanario Voz - Colômbia
Data: 2021-10-10
Título: Construção, de Chico Buarque
Descrição: Construçâo, uma das canções mais extraordinárias da história, foi 
gravada há cinquenta anos no Brasil, mas pode ter sido ontem na Colômbia porque 
quase nada mudou na vida dos trabalhadores.
Url : https://semanariovoz.com/construccion-de-chico-buarque/

Fonte: Liberation - França
Data: 2021-10-11
Título: Burkina Faso: "Thomas Sankara nos mostrou que temos que lutar"
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Descrição: Uma barra de aço apoiada no ombro direito, um bloco de pedra na mão 
esquerda, um homem caminhando com o queixo erguido. A estátua de bronze situada 
na rotatória da Batalha da Ferrovia em Ouagadougou congela um local emblemático 
da revolução democrática e popular personificada por Thomas Sankara de 1983 a 
1987: a ferrovia Ouagadougou-Tambao. Um projeto de grande escala que deveria 
abrir o nordeste do Sahel, na fronteira com o Mali e o Níger, mas foi rejeitado 
pelos doadores. Então o iconoclasta Sankara se mobilizou. Campesinos, 
funcionarios ... "Todo el país construyó el ferrocarril. ¡A mano, sin máquinas! 
cuenta con admiración Ilias, zapatero, que cuelga decenas de cinturones como 
cada mañana frente a su puesto frente al monumento. Nos enseñaron a luchar, a 
trabalhar duro ".
Url : https://www.liberation.fr/international/afrique/burkina-faso-thomas-
sankara-nous-a-montre-quil-fallait-se-battre-
20211011_FREAOI6WAVFIRFUM73A3GIWPHQ/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_11-10-
2021%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS-grymqRyIz2at-
yc0UVxN5&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=512337 

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 17:11:55
Título: Sem vacina, Bolsonaro é impedido de assistir ao jogo do Santos em São 
Paulo
Descrição: Ele reclamou sobre o impedimento com seus apoiadores nesta manhã de 
domingo 10
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/sem-vacina-bolsonaro-e-impedido-
de-assistir-ao-jogo-do-santos-em-sao-paulo/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 11:59:07
Título: Operadoras de planos de saúde são alvo de reclamação na ANS por “kit 
covid” em dez estados
Descrição: O órgão recebeu 38 queixas sobre o uso do tratamento precoce desde o 
início da pandemia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/operadoras-de-planos-de-saude-sao-
lavo-de-reclamacao-na-ans-por-kit-covid-em-dez-estados/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 12:46:51
Título: Investigado, chefe do CFM relativiza uso da cloroquina
Descrição: O presidente Mauro Luiz de Britto Ribeiro passou a ser investigado 
pela CPI da Covid
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/investigado-chefe-do-cfm-
relativiza-uso-da-cloroquina/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 12:20:47
Título: Freixo pede que Procuradoria investigue troca no comando da PF no DF
Descrição: Deputado diz que a troca seguiu a \agenda política\ do presidente e 
pode configurar advocacia administrativa e prevaricação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/freixo-pede-que-procuradoria-
investigue-troca-no-comando-da-pf-no-df/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 10:27:51
Título: ‘Novo não vai estar com Bolsonaro’, diz presidente da sigla
Descrição: Ribeiro acusa Bolsonaro de 'estelionato eleitoral', o que, segundo 
ele, justifica o distanciamento do Novo do presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/novo-nao-vai-estar-com-bolsonaro-
diz-presidente-da-sigla/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 06:26:58
Título: Left Bank, o banco virtual que quer conquistar clientes progressistas
Descrição: A possibilidade de se montar um banco afinado com ideais surgiu a 
partir da explosão de novas categorias de serviços financeiros

https://www.liberation.fr/international/afrique/burkina-faso-thomas-sankara-nous-a-montre-quil-fallait-se-battre-20211011_FREAOI6WAVFIRFUM73A3GIWPHQ/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_11-10-2021%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS-grymqRyIz2at-yc0UVxN5&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=512337
https://www.liberation.fr/international/afrique/burkina-faso-thomas-sankara-nous-a-montre-quil-fallait-se-battre-20211011_FREAOI6WAVFIRFUM73A3GIWPHQ/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_11-10-2021%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS-grymqRyIz2at-yc0UVxN5&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=512337
https://www.liberation.fr/international/afrique/burkina-faso-thomas-sankara-nous-a-montre-quil-fallait-se-battre-20211011_FREAOI6WAVFIRFUM73A3GIWPHQ/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_11-10-2021%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS-grymqRyIz2at-yc0UVxN5&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=512337
https://www.cartacapital.com.br/politica/operadoras-de-planos-de-saude-sao-lavo-de-reclamacao-na-ans-por-kit-covid-em-dez-estados/
https://www.cartacapital.com.br/politica/operadoras-de-planos-de-saude-sao-lavo-de-reclamacao-na-ans-por-kit-covid-em-dez-estados/
https://www.cartacapital.com.br/politica/novo-nao-vai-estar-com-bolsonaro-diz-presidente-da-sigla/
https://www.cartacapital.com.br/politica/novo-nao-vai-estar-com-bolsonaro-diz-presidente-da-sigla/
https://www.cartacapital.com.br/politica/freixo-pede-que-procuradoria-investigue-troca-no-comando-da-pf-no-df/
https://www.cartacapital.com.br/politica/freixo-pede-que-procuradoria-investigue-troca-no-comando-da-pf-no-df/
https://www.cartacapital.com.br/politica/investigado-chefe-do-cfm-relativiza-uso-da-cloroquina/
https://www.cartacapital.com.br/politica/investigado-chefe-do-cfm-relativiza-uso-da-cloroquina/
https://www.cartacapital.com.br/politica/sem-vacina-bolsonaro-e-impedido-de-assistir-ao-jogo-do-santos-em-sao-paulo/
https://www.cartacapital.com.br/politica/sem-vacina-bolsonaro-e-impedido-de-assistir-ao-jogo-do-santos-em-sao-paulo/


Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/left-bank-o-banco-virtual-que-
quer-conquistar-clientes-progressistas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 06:07:32
Título: Blogueiro Allan dos Santos estimulou Bolsonaro a dar um golpe, suspeita 
PF
Descrição: Inquérito das milícias digitais foi aberto em julho do ano passado 
para investigar a atuação de uma organização criminosa que atua nas redes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/blogueiro-allan-dos-santos-
estimulou-bolsonaro-a-dar-um-golpe-suspeita-pf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-10 05:56:31
Título: Investidores ‘anjos’ mostram ser possível colher dividendos com projetos
sociais e ambientais
Descrição: A reação de variados setores da sociedade ao avanço de pautas 
antissociais, antidemocráticas e antiambientais vem mudando também o mercado
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/investidores-anjos-mostram-ser-
possivel-colher-dividendos-com-projetos-sociais-e-ambientais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-11 01:30:00
Título: Morre o jornalista Cícero Cattani
Descrição: Morreu na noite deste domingo (10/10) o jornalista Cicero do Amaral 
Cattani, aos 81 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Ele 
teve  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/morre-o-jornalista-cicero-cattani/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-10 21:48:05
Título: A luta no PSDB é para Leite ser vice de Ciro, admite Tasso
Descrição: o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) deixou escorregar numa 
entrevista na Folha de S.Paulo que seu protegido, o governador gaúcho Eduardo 
Leite (PSDB), está sendo preparado  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/a-luta-no-psdb-e-para-leite-ser-
vice-de-ciro-admite-tasso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-10 21:19:57
Título: Romanelli pode ser o senador de Lula em 2022
Descrição: O deputado socialista Luiz Claudio Romanelli (PSB), pré-candidato ao 
Senado, pode ser adotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula (PT) como candidato
em 2022. Lula tem  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/romanelli-pode-ser-o-senador-de-
lula-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-11 00:19:50
Título: Brasil e Colômbia: Vaza áudio em que Galvão Bueno teria chamado Neymar 
de “idiota” ao vivo
Descrição: Internautas têm compartilhado nas redes sociais vídeo que mostra o 
momento que o narrador teria esquecido o microfone ligado e criticado o atleta
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/brasil-e-colombia-vaza-audio-em-que-
galvao-bueno-teria-chamado-neymar-de-idiota-ao-vivo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 23:49:56
Título: Malafaia vai pedir cabeças de 2 ministros de Bolsonaro e promete 
denúncias
Descrição: Segundo pastor bolsonarista, dois \ministros inescrupulosos perderam 
a condição moral\ de continuarem no governo
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/malafaia-vai-pedir-cabecas-de-2-
ministros-de-bolsonaro-e-promete-denuncias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 21:58:30
Título: Jogo de cena: Santos diz que sequer foi procurado por Bolsonaro sobre 
ida à partida
Descrição: Presidente reclamou de supostamente ter sido impedido de ir ao 
estádio para ver jogo de futebol por não estar vacinado
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/jogo-de-cena-santos-diz-que-sequer-foi-
procurado-por-bolsonaro-sobre-ida-a-partida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 20:31:47
Título: Chateado com corte de Bolsonaro, Marcos Pontes indica que pode deixar 
governo:  “Falta de consideração”
Descrição: Ministro astronauta disse que o corte de 92% em recursos destinados à
Ciência são \equivocados e ilógicos\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/chateado-com-corte-de-bolsonaro-
marcos-pontes-indica-que-pode-deixar-governo-falta-de-consideracao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 16:23:44
Título: Chico Buarque passará por cirurgia na coluna
Descrição: Chico sofre de estenose do canal vertebral e passará por um 
procedimento chamado artrodese. Entenda o que é.
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/chico-buarque-passara-por-cirurgia-na-
coluna/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 14:36:55
Título: “Me dói ver o Brasil ser representado por isso”, diz Carol Solberg ao 
criticar presidente Bolsonaro
Descrição: A jogadora da seleção brasileira de vôlei de praia ainda afirmou que 
os atletas não podem entrar em quadra e ficarem “alheios” a realidade e prestou 
solidariedade aos parentes das 600 mil vítimas da Covid
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-carol-solberg/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 13:53:42
Título: Embaixada do Brasil em Paris amanhece com absorventes pendurados na 
fachada, veja vídeo
Descrição: Os coletivos que realizaram o ato afirmam que o veto de Bolsonaro à 
distribuição de absorventes \ataca a dignidade da população feminina mais 
vulnerável\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/embaixada-paris-absorventes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 13:05:53
Título: Deputados da Espanha querem que governo “condene” Bolsonaro
Descrição: Além disso, a medida apresentada pelo partido Esquerda Republicana de
Catalunha, pede \uma manifestação de solidariedade ao povo Brasileiro\ por parte
do primeiro-ministro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/deputados-espanha-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 12:28:53
Título: Líderes da extrema direita italiana são presos após protesto contra o 
passaporte vacinal
Descrição: Durante a manifestação, membros do partido fascista Forza Nuova 
promoveram a depredação de vários pontos de Roma, parlamentares querem que 
legenda seja banida
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lideres-extrema-direita-italiana-
presos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 11:42:52
Título: Papa quer democratizar temas como ordenação de mulheres, 
homossexualidade e divórcio
Descrição: Em assembleia com bispos de todo o mundo, Papa Francisco quer iniciar
debates sobre temas espinhosos para a igreja com os cerca de 1,3 bilhões de 
católicos. Objetivo é \discernir para mudar\ em novo sínodo, marcado para 2023
Url :https://revistaforum.com.br/global/papa-quer-democratizar-temas-como-
ordenacao-de-mulheres-homossexualidade-e-divorcio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 10:31:32
Título: “Sou a favor de qualquer coisa que tire esse psicopata do poder”, diz 
Bruno Gagliasso sobre Bolsonaro
Descrição: O ator falou sobre a censura ao filme Marighella, no qual interpreta 
um personagem inspirado no delegado do DOPS Sérgio Fleury, e afirmou que o 
presidente da República \é um bosta\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/psicopata-poder-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 09:33:51
Título: Pobreza extrema: mãe vende botijão de gás para comprar enxoval do bebê
Descrição: Moradora da periferia de Salvador, capital baiana, a mulher construiu
um fogão à lenha amassando barro com os pés no quintal de casa e conta a ajuda 
da filha, de 12 anos, para preparar no fogareiro o mingau do bebê
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pobreza-extrema-mae-vende-botijao-de-
gas-para-comprar-enxoval-do-bebe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-10 01:49:11
Título: 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anuncia seleção 2021
Descrição: Famosa Mostra SP voltará a ocupar salas de cinema em regime híbrido 
de exibição, presencial e online para o Brasil inteiro, com alguns dos maiores 
premiados em Festivais internacionais, como Cannes, Berlim e Veneza
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/45a-mostra-internacional-de-cinema-de-
sao-paulo-anuncia-selecao-2021/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-10 09:33:32
Título: Por que algoritmos das redes sociais estão cada vez mais perigosos, na 
visão de pioneiro da Inteligência Artificial
Descrição: Stuart Russell, pesquisador da Universidade de Berkeley e defensor de
'valores humanos' para a IA, diz que algoritmos das redes sociais agem à revelia
do bem-estar dos usuários.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58810981?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-10 16:35:12
Título: A saga dos jangadeiros que conquistaram Orson Welles
Descrição: Há 80 anos, quatro cearenses enfrentaram 2.700 quilômetros numa 
jangada do Ceará até o Rio de Janeiro para pedir ao presidente Vargas que os 
pescadores do país fossem incluídos na reforma trabalhista do Estado Novo. Pelo 
rádio, o Brasil seguiu feito novela a odisseia, que atraiu até o cineasta Orson 
Welles. Mas a luta por direitos dos jangadeiros, hoje espremidos pelo turismo e 
pela especulação imobiliária, nunca acabou
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-10/a-saga-dos-jangadeiros-que-
conquistaram-orson-welles.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-10 00:00:00
Título: Bolsonaro e a regressão do conservadorismo
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Descrição: Em janeiro deste ano, em entrevista para um jornal de Pernambuco, 
defendi que conservadores rompessem com o governo. Tenho apontado a necessidade 
de uma direita sem Bolsonaro. Retomo o tema porque tive a satisfação de ouvir, 
por esses dias, um podcast no qual o cientista político João Pereira Coutinho 
sintetizou algo relevante: \No esquema geral, Bolsonaro não é tão importante. 
Ele é importante como sintoma de uma regressão do conservadorismo para uma 
posição essencialmente reacionária\.Leia mais (10/10/2021 - 22h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/catarina-rochamonte/2021/10/bolsonaro-e-a-regressao-do-
conservadorismo.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-11 05:37:11
Título: EUA já perderam batalha na esfera da inteligência artificial para a 
China, diz ex-chefe do Pentágono
Descrição: Estados Unidos já perderam a batalha no campo de inteligência 
artificial (IA) para a China, que está se dirigindo para uma posição dominante 
no mundo com seus avanços em capacidades cibernéticas emergentes, disse Nicolas 
Chaillan, ex-chefe de software do Pentágono.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021101118109372-eua-ja-
perderam-batalha-na-esfera-da-inteligencia-artificial-para-a-china-diz-ex-chefe-
do-pentagono/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-10 18:55:21
Título: Casal é preso nos EUA por tentar vender dados secretos de submarinos 
nucleares a governo estrangeiro
Descrição: O FBI, juntamente com o Serviço de Investigação Criminal Naval (NCIS,
na sigla em inglês) prendeu um casal do estado norte-americano do Maryland 
acusado de tentar vender informação classificada sobre tecnologias de submarinos
nucleares - especificamente seus sistemas de propulsão e reatores - a um governo
estrangeiro.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021101018109242-casal-e-preso-nos-eua-
por-tentar-vender-dados-secretos-de-submarinos-nucleares-a-governo/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-10 08:18:17
Título: 'Da mãe de todas as bombas a bombardeiros': mídia lista armas mais 
mortíferas da Força Aérea dos EUA
Descrição: Portal norte-americano 19fortyfive apresentou sua classificação das 
armas mais mortíferas da Força Aérea dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2021101018108530-da-mae-de-todas-as-
bombas-a-bombardeiros-midia-lista-armas-mais-mortiferas-da-forca-aerea-dos-eua/
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