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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-11 22:11:44
Título: Os 11 crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo a CPI da 
Covid-19
Descrição: A mais recente versão do relatório final a ser votado pela CPI da 
Covid-19 vai propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/os-11-crimes-cometidos-pelo-
presidente-jair-bolsonaro-segundo-a-cpi-da-covid-19/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-10-11 11:02:43
Título: Bolsonaro bloqueia absorventes e absorventes grátis para mulheres 
carentes no Brasil
Descrição: Os ativistas dizem que o veto do presidente é "absurdo e desumano" em
um país onde a pobreza mantém uma em cada quatro meninas fora da escola onde 
estima-se que a pobreza no período mantenha uma em cada quatro meninas fora da 
escola. Bolsonaro vetou parte de um projeto de lei que daria produtos sanitários
gratuitamente a grupos que incluíam moradores de rua, prisioneiros e meninas 
adolescentes em escolas públicas. Esperava-se que beneficiasse 5,6 milhões de 
mulheres e fazia parte de um pacote maior de leis de promoção da saúde 
menstrual, que foi aprovado pelos legisladores. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/oct/11/bolsonaro-
blocks-free-tampons-and-pads-for-disadvantaged-women-in-brazil

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Alexandre de Moraes prorroga inquéritos ligados a Bolsonaro
Descrição: Investigações sobre milícias digitais e suposta interferência do 
presidente na Polícia Federal serão estendidas por mais 90 dias. Segundo STF, um
dos motivos é porque há \diligências em andamento\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/alexandre-de-moraes-prorroga-inquéritos-ligados-a-
bolsonaro/a-59474740?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-12 01:38:56
Título: Guedes, o ministro offshore – Por Elvino Bohn Gass
Descrição: \O fato é que Guedes ganha dinheiro com o desastre brasileiro, 
estimula a corrupção financeira e incentiva a sonegação de impostos: devia ser 
sumariamente demitido\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/guedes-o-ministro-offshore-por-elvino-
bohn-gass/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-11 15:11:10
Título: Círio 2021: Romeiros pedem a Nossa Senhora de Nazaré para livrar do 
desemprego e da fome
Descrição: Movimentos populares do campo pediram que a padroeira dos paraenses 
proteja a Amazônia e seu povo de tantos ataques
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/11/cirio-2021-romeiros-pedem-a-
nossa-senhora-de-nazare-para-livrar-do-desemprego-e-da-fome
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-11 18:19:38
Título: Abaixo-assinado em defesa do Memorial Luiz Carlos Prestes chega a quase 
5 mil assinaturas
Descrição: Lançada na última sexta-feira (9), campanha “O Memorial é Nosso” já 
reuniu diversos apoios da sociedade gaúcha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/11/abaixo-assinado-em-defesa-do-
memorial-luiz-carlos-prestes-chega-a-quase-5-mil-assinaturas
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-11 12:11:40
Título: Opinião | Não nos matem
Descrição: Mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio no DF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/11/opiniao-nao-nos-matem

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 18:46:56
Título: Justiça afasta Sérgio Camargo da gestão de pessoal da Fundação Palmares
Descrição: Com a decisão, ele fica proibido de nomear, contratar e afastar 
servidores da entidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/justica-afasta-sergio-camargo-da-
gestao-de-pessoal-da-fundacao-palmares/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-11 17:57:53
Título: Justiça pede afastamento de Sérgio Camargo da Fundação Palmares por 
assédio moral 
Descrição: Além de assédio, a ação do Ministério Público do Trabalho reúne 
denúncias de perseguição ideológica e discriminação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/11/justica-pede-afastamento-do-
presidente-da-fundacao-palmares-por-assedio-moral
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Unesco aponta “grave violação ética” em pesquisa defendida por 
Bolsonaro. Autor nega.
Descrição: A  Rede Latinoamericana e Caribenha de Bioética da Unesco 
(Redbioética-Unesco) se manifestou em nota sobre uma pesquisa de tratamento 
precoce contra a covid-19 que teria supostamente matado entre 170 a 200 dos 
pacientes envolvidos. O experimento, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, 
foi para a Redbioética-Unesco, possivelmente, uma mais graves violações de 
direitos humanos e da [ ]The post Unesco aponta grave violação ética” em 
pesquisa defendida por Bolsonaro. Autor nega. appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/mundo/unesco-chama-de-grave-
violacao-etica-pesquisa-de-tratamento-precoce-por-bolsonaro-grave/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 17:17:14
Título: Moraes prorroga inquérito que apura interferência de Bolsonaro na 
Polícia Federal
Descrição: Expectativa é de que o presidente da República preste depoimento 
presencialmente
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-prorroga-inquerito-que-
apura-interferencia-de-bolsonaro-na-policia-federal/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 16:18:56
Título: ‘Não me chamem de negacionista’, diz Bolsonaro
Descrição: No Guarujá, presidente voltou a defender o chamado tratamento 
precoce, com medicamentos como a cloroquina e a ivermectina
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/nao-me-chamem-de-negacionista-diz-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-11 22:03:35
Título: Cacique Raoni declara voto em 2022: “Temos todos que apoiar Lula”
Descrição: Com relação ao presidente Jair Bolsonaro, o mais importante líder 
indígena brasileiro disse que ele \quer a extinção de nós\ e \de vocês (homens 
brancos)\, \Eu não aceito\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cacique-raoni-declara-voto-em-2022-
temos-todos-que-apoiar-lula/

Fonte: CartaCapital
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Data: 2021-10-11 14:53:29
Título: O Teto de Gastos foi um golpe profundo no SUS e no direito à saúde
Descrição: Emenda deveria ser revogada porque impõe entraves a investimentos 
públicos necessários
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/o-teto-de-
gastos-foi-um-golpe-profundo-no-sus-e-no-direito-a-saude/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 14:07:08
Título: Comitê da OMS recomenda dose extra de vacina anticovid para 
imunodeprimidos
Descrição: Pessoas com 60 anos ou mais que se vacinaram com a Coronavac também 
devem tomar 3ª dose
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/comite-da-oms-recomenda-dose-extra-
de-vacina-anticovid-para-imunodeprimidos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 13:59:00
Título: A Semana do Mercado: Feriados no Brasil e nos EUA diluem as atividades
Descrição: O editor de Finanças William Salasar apresenta as principais 
tendências da abertura dos mercados nesta segunda-feira 11
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/a-semana-do-mercado-feriados-no-
brasil-e-nos-eua-diluem-as-atividades/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 13:11:28
Título: Chefe do Banco Mundial pede plano para reduzir dívida de países pobres
Descrição: A carga da dívida nos países de baixa renda aumentou 12%, chegando a 
um recorde de 860 bilhões de dólares em 2020
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/chefe-do-banco-mundial-pede-plano-
para-reduzir-divida-de-paises-pobres/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 09:24:43
Título: Com a devastação da Caatinga, a seca torna-se mais intensa e ameaça a 
sobrevivência no semiárido
Descrição: O semiárido não dispõe de rios perenes, nem tem uma política pública 
continuada para ajudar a população a conviver com a estiagem
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/com-a-devastacao-da-caatinga-a-
seca-torna-se-mais-intensa-e-ameaca-a-sobrevivencia-no-semiarido/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 12:25:40
Título: Queiroga diz que está tranquilo para depor à CPI da Covid novamente
Descrição: Ministro da Saúde deve ser o último a prestar depoimento nas 
investigações da Comissão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/queiroga-diz-que-esta-
tranquilo-para-depor-a-cpi-da-covid-novamente/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 11:31:54
Título: Estudo francês confirma que vacinas anticovid reduzem em 90% risco de 
hospitalização e morte
Descrição: O resultado vale para as vacinas Pfizer-BioNtech, Moderna e 
AstraZeneca
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/estudo-frances-confirma-que-vacinas-
anticovid-reduzem-em-90-risco-de-hospitalizacao-e-morte/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 10:35:31
Título: O apagão do Facebook pode ser a nossa luz no fim do túnel
Descrição: Nunca antes se teve um ambiente tão favorável a mudanças substanciais
no modus operandi das 'big tech'
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Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-apagao-do-facebook-pode-ser-
nossa-luz-no-fim-do-tunel/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 09:34:25
Título: Projeto quer formar idosos para que reconheçam e se defendam das fake 
news
Descrição: O EducaMídia 60+ oferece conteúdos gratuitos para os idosos navegarem
pelas redes de maneira segura e combaterem a desinformação
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/projeto-quer-formar-idosos-para-
que-reconhecam-e-se-defendam-das-fake-news/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 09:27:07
Título: O soprar das bolhas de sabão: a leitura e a memória como prática social
Descrição: Vivemos um período em que o imediatismo e a profusão de conteúdos 
tendem a asfixiar a transformação perene do curso da aprendizagem
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-soprar-das-bolhas-de-sabao-a-
leitura-e-a-memoria-como-pratica-social/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-11 09:25:07
Título: Uma trégua pela democracia
Descrição: Somente uma ampla e generosa frente de todos os espectros políticos 
pode criar as condições necessárias para o impeachment
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/uma-tregua-pela-
democracia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-12 00:35:51
Título: Não vai ter Bolsonaro em 2022, diz Datafolha, ao apontar rejeição 
recorde do presidente
Descrição: Jair Bolsonaro é o presidente mais rejeitado desde a redemocratização
do País, afirma o Datafolha que foi ao baú para confrontar números atuais com os
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/nao-vai-ter-bolsonaro-em-2022-diz-
datafolha-ao-apontar-rejeicao-recorde-do-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-12 01:19:22
Título: Para defender Bolsonaro, filha de Roberto Jefferson cria fake news e 
ataca professora que morreu de Covid
Descrição: Cristiane Brasil usou uma foto de outra pessoa para debochar da morte
da professora Cleide Rosa, de Osasco, ex-prefeito da cidade afirma que vai 
acionar a Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/para-defender-bolsonaro-filha-de-
roberto-jefferson-cria-fake-news-e-ataca-professora-que-morreu-de-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-12 00:19:27
Título: Jornalistas Livres sofre censura do Instagram e tem conta desativada
Descrição: \Conhecemos muito bem as regras éticas que regem nossa profissão. É 
por isso que não compreendemos a censura que recebemos do Instagram\, disse a 
editora do coletivo, Laura Capriglione, página tinha 619 mil seguidores
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/jornalistas-livres-sofre-censura-
do-instagram-e-tem-conta-desativada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-11 23:33:31
Título: Ricardo, Vânia, Rua Augusta e Araraquara
Descrição: Livro de Chico Felitti, além de contar a história de Ricardo, figura 
onipresente da noite LGBT de SP, traz também parte da memória dos corpos não 
normativos da capital paulista que perigam serem esquecidos na falta de memória
Url :https://revistaforum.com.br/rede/ricardo-vania-augusta/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-11 23:13:33
Título: No mesmo dia da queixa de Bolsonaro, STF nega pedido para Alcolumbre 
marcar sabatina de Mendonça
Descrição: Ex-ministro da AGU foi indicado por Bolsonaro para ocupar cadeira no 
STF em julho, mas processo no Senado segue parado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-mesmo-dia-da-queixa-de-bolsonaro-
stf-nega-pedido-para-alcolumbre-marcar-sabatina-de-mendonca/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-10-11 13:00:27
Título: Nos EUA, rede de saúde de direita ganha milhões com kit covid de 
hidroxicloroquina e ivermectina
Descrição: Dados vazados revelam que 72 mil pessoas pagaram mais de 6,7 milhões 
de dólares em consultas de covid-19 promovidas por grupos conspiracionistas e 
antivacina.The post Nos EUA, rede de saúde de direita ganha milhões com kit 
covid de hidroxicloroquina e ivermectina appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/11/eua-rede-saude-direita-kit-covid/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-12 07:51:21
Título: Onde ficam as prisões mais superlotadas da América Latina
Descrição: O recente massacre de prisões no Equador destacou a superlotação das 
prisões naquele país. Mas o Equador está longe de ser o pior da região.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58851195?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-11 19:06:40
Título: Novo caso de violência policial contra homem negro paraplégico choca EUA
Descrição: Polícia de Ohio investiga caso em que homem com deficiência foi 
puxado para fora do carro enquanto gritava por ajuda.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58877758?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-12 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 12 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (12), marcada pela corrupção e fraude nos contratos em hospitais 
federais do RJ, pelo dólar fechando na maior cotação desde abril e por Biden 
enfraquecendo o escudo de privilégios em Washington.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021101218113511-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-12-de-outubro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-11 18:20:07
Título: López Obrador acusa empresas estrangeiras de contrabandearem combustível
no México
Descrição: O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusou nesta 
segunda-feira (11) empresas estrangeiras de renome de se envolverem no que ele 
descreveu como \contrabando de combustível\, nomeando a empresa global de 
energia Trafigura como um exemplo desta prática.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021101118112752-lopez-obrador-acusa-
empresas-estrangeiras-de-contrabandearem-combustivel-no-mexico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-11 17:37:29
Título: 'Situação preocupante': Putin, Merkel e Macron falam sobre falta de 
progresso na região de Donbass
Descrição: Os presidentes francês e russo e a chanceler alemã concordaram com a 
importância de implementar compromissos existentes e incumbiram entidades 
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diplomáticas para intensificarem contatos entre os representantes do Quarteto da
Normandia.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021101118112502-situacao-preocupante-
putin-merkel-e-macron-falam-sobre-falta-de-progresso-na-regiao-de-donbass/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-11 21:17:32
Título: Fujão: Guedes vai para os EUA na semana em que deveria explicar offshore
à Câmara
Descrição: Convocação do ministro para prestar esclarecimentos sobre dinheiro 
que mantém em paraíso fiscal havia sido aprovada por ampla maioria na Câmara e 
depoimento estava previsto para quarta-feira (13)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fujao-guedes-vai-para-os-eua-na-
semana-em-que-deveria-explicar-offshore-a-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-11 16:11:31
Título: Zé de Abreu: “Para reconstruir esse país cada um de nós tem que se doar 
um pouco, como ato de patriotismo”
Descrição: O ator também revelou que gostaria de trabalhar para transformar a 
EBC em uma grande TV pública nos moldes da francesa e da espanhola
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ze-abreu-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-11 16:02:25
Título: Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga admite: “o presidente interfere sim”
Descrição: Queiroga ainda mostrou irritação ao ser indagado sobre a retirada do 
parecer contrário ao \kit Covid\ da reunião da Conitec. \Tenho outras coisas a 
fazer do que ficar interferindo em comissões do Ministério\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ministro-da-saude-marcelo-
queiroga-admite-o-presidente-interfere-sim/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-10-11 13:00:27
Título: Nos EUA, rede de saúde de direita ganha milhões com kit covid de 
hidroxicloroquina e ivermectina
Descrição: Dados vazados revelam que 72 mil pessoas pagaram mais de 6,7 milhões 
de dólares em consultas de covid-19 promovidas por grupos conspiracionistas e 
antivacina.The post Nos EUA, rede de saúde de direita ganha milhões com kit 
covid de hidroxicloroquina e ivermectina appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/11/eua-rede-saude-direita-kit-covid/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-12 04:32:53
Título: Metade dos ministros do STF já enquadrou rachadinha como crime em 
diferentes processos
Descrição: BRASÍLIA - Dos dez ministros que compõematualmente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ao menos cinco já se posicionaramem maior ou menor grau 
contra a prática de rachadinha em julgamentos ocorridosna Corte ou no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).No mundo jurídico, não há consenso sobre como a prática
deve ser encarada. Hána Justiça ações de improbidade administrativa e eleitorais
emque, mesmo com o esquema comprovado, políticos se livraram de punição. Mesmo 
quando a avaliação é de que há crime, há diferentes interpretaçõessobre qual 
delito foi cometido. Na reportagem exclusiva para assinantes, você conhecerá os 
posicionamentos dos ministros do STF que já enquadraram a rachadinha como crime 
e as divergências no meio jurídico, e também entenderá o andamento das 
investigações envolvendo o antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ) no Rio.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/metade-dos-ministros-do-stf-ja-enquadrou-
rachadinha-como-crime-em-diferentes-processos-1-25233394
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