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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-12 17:17:05
Título: FMI: previsão de crescimento pra América Latina em 2021 salta, mas 
Brasil vê projeção despencar
Descrição: Cálculos vieram à tona em estudo do Fundo Monetário que reduziu 
também de 6% para 5,9% possibilidade crescimento global
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/12/fmi-previsao-de-crescimento-pra-
america-latina-em-2021-salta-mas-brasil-ve-projecao-despencar

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-12 11:23:17
Título: Análise | No país da miséria e da fome, por que as offshores são um 
escândalo em si? 
Descrição: Junto com a elite que representa, Guedes é responsável pela tragédia 
econômica da desigualdade que assola o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/12/analise-no-pais-da-miseria-e-da-
fome-por-que-as-offshores-sao-um-escandalo-em-si

Fonte: CNN.com  International Edition
Data: 2021-10-12 15:59:16
Título: Bolsonaro do Brasil é acusado de crimes contra a humanidade no TPI
Descrição: Um grupo de advogados especializados em questões climáticas pediu ao 
Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue o presidente brasileiro Jair 
Bolsonaro por seus supostos ataques à Amazônia, que eles dizem serem \ crimes 
contra a humanidade \.
Url :https://www.cnn.com/2021/10/12/americas/brazil-bolsonaro-icc-crimes-
against-humanity-intl/index.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-13 01:43:24
Título: O desprezo pelos mais pobres no Governo Bolsonaro. São apenas mortos-
vivos
Descrição: O ministro da Economia, Paulo Guedes, cuja fortuna que esconde em 
paraísos fiscais foi descoberta, dança em uníssono com o presidente no desprezo 
pelos pobres.
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-10-13/o-desprezo-pelos-mais-pobres-
no-governo-bolsonaro-sao-apenas-mortos-vivos.html

Fonte:  CUT - Brasil
Data: 2021-10-11
Título:  Com alta nos preços, aumenta número de famílias que trocam gás de cozinha por 
lenha
Descrição: Uso de lenha já ocupa o 2º lugar entre as principais fontes de 
energia nas casas dos brasileiros, com 26,1% de participação contra 24,4% do GLP
Url :  https://www.cut.org.br/noticias/com-alta-nos-precos-aumenta-numero-de-
familias-que-trocam-gas-de-cozinha-por-len-0ad5 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-12 13:24:22
Título: Antes de receber Bolsonaro em Aparecida, Arcebispo pede país “sem 
mentira e fake news”
Descrição: “Para ser pátria amada, não pode ser armada”, disse Dom Orlando 
Brandes, no sermão da missa no santuário da santa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/12/antes-de-receber-bolsonaro-em-
aparecida-arcebispo-pede-pais-sem-mentira-e-fake-news

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-12 19:46:08
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Título: VÍDEO: Bolsonaro ouve gritos de “ladrão”, “genocida” e “assassino” em 
Aparecida
Descrição: Aplausos de apoiadores do presidente não abafaram vaias e xingamentos
de fiéis no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-bolsonaro-ouve-gritos-de-ladrao-
genocida-e-assassino-ao-chegar-em-aparecida/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-12
Título: 5 vezes em que Bolsonaro fez apologia à violência usando crianças
Descrição: Em 23 de agosto de 2018, dois meses antes de vencer a eleição à 
presidência do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), em agenda de campanha em 
Araçatuba, interior de São Paulo, disse que “esse Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) tem que ser rasgado e jogado na latrina”. Três anos depois, 
Bolsonaro mantém-se absolutamente fiel ao desprezo pela infância brasileira, 
utilizando crianças para fazer apologia à violência e ao uso de armas.
Url :  https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/10/5-vezes-em-que-
bolsonaro-fez-apologia-a-violencia-usando-criancas/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-12
Título: ONG austríaca lidera nova ação
Descrição: Para a organização não governamental, outras entidades e cientistas 
que assinam a petição, a política ambiental de Bolsonaro configura crime contra 
a humanidade
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/10/ong-austriaca-lidera-
nova-acao-contra-bolsonaro-no-tribunal-de-haia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-12 14:53:09
Título: Na América Latina, 12 de outubro é celebrado como Dia da Resistência 
Indígena
Descrição: Data foi firmada originalmente pela chegada dos colonizadores 
europeus à América e ressignificada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/12/12-de-outubro-e-celebrado-por-
povos-originarios-como-dia-da-resistencia-indigena

Fonte: Montedo
Data: 2021-10-12
Título: Justiça julga nesta quarta 12 militares do Exército por 80 tiros contra 
músico assassinado no Rio
Descrição: Acusados respondem, além do homicídio qualificado de Evaldo Rosa dos 
Santos, pela morte de um catador de recicláveis também atingido por disparos de 
fuzil e pistola em abril de 2019 na região da Vila Militar de Guadalupe, zona 
norte da capital fluminense
Url :  https://www.montedo.com.br/2021/10/12/justica-julga-nesta-quarta-12-
militares-do-exercito-por-80-tiros-contra-musico-assassinado-no-rio/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Por que o mundo não quer explorar petróleo no Brasil
Descrição: O governo não quis admitir que empresas estrangeiras não têm 
interesse em comprar campos perto de áreas de proteção ambiental. E foi 
castigado com o desastre vergonhoso do leilão da ANP, escreve Alexander Busch.
Url :https://www.dw.com/pt-br/por-que-o-mundo-não-quer-explorar-petróleo-no-
brasil/a-59484426?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Poder360
Título: Apple relata falta de chips para produção de iPhone 13
Descrição: Queda na produção derruba ações da empresa
Url :https://www.poder360.com.br/tecnologia/apple-relata-falta-de-chips-para-
producao-de-iphone-13/
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Título: Bolsonarista agride e ameaça cinegrafista da GloboNews de morte em 
Aparecida
Descrição: Agressor se chama Gustavo Milsoni e trabalha como professor em Mogi 
das Cruzes, segundo o Sindicato dos Jornalistas
Url :https://www.poder360.com.br/midia/bolsonarista-agride-e-ameaca-
cinegrafista-da-globonews-de-morte-em-aparecida/

Fonte: Poder360
Título: PGR recebe ação contra Bolsonaro por promover armas ao lado de crianças
Descrição: Entregue no Dia das Crianças, representação do deputado distrital 
Fábio Felix (Psol) diz que presidente viola o ECA
Url :https://www.poder360.com.br/justica/pgr-recebe-acao-contra-bolsonaro-por-
promover-armas-ao-lado-de-criancas/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Justiça tira Sergio Camargo da gestão de funcionários da Fundação 
Palmares
Descrição: A Justiça do Trabalho de Brasília suspendeu, nesta segunda-feira 
(11), o direito do presidente da Fundação Palmares, Sergio Camargo, de nomear e 
exonerar servidores dentro da instituição, voltada a defender a promoção da 
cultura afro-brasileira no país. Acusado de perseguir ideologicamente servidores
da Fundação, além de promover assédio moral e discriminação contra funcionários,
Camargo era [ ]The post Justiça tira Sergio Camargo da gestão de funcionários da
Fundação Palmares appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/justica-tira-sergio-
camargo-da-gestao-de-funcionarios-da-fundacao-palmares/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-12 17:21:18
Título: Movimentos de mulheres denunciam a falta de rede serviços para conter 
feminicídio no DF
Descrição: Cilma é a 18º vítima de feminicídio no DF, Em 2021, foram registrados
8 casos de janeiro a junho, em 2021 foram 16
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/12/movimentos-de-mulheres-
denunciam-a-falta-de-rede-servicos-para-conter-o-feminicidio-no-df

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-12 20:36:59
Título: Efeito Bolsonaro: Gilberto Gil diz que “o mundo perdeu admiração pelo 
Brasil”
Descrição: Cantor está em turnê pela Europa e vem tecendo críticas ao presidente
brasileiro a veículos internacionais
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/efeito-bolsonaro-gilberto-gil-diz-que-
o-mundo-perdeu-admiracao-pelo-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-12 14:56:29
Título: “Fora, Bolsonaro”: Jogos Universitários têm coro contra o presidente, 
veja vídeo
Descrição: Mais de 3,5 mil estudantes de 271 instituições de ensino superior 
participam dos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem em Brasília
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fora-bolsonaro-jogos-universitarios-
tem-coro-contra-presidente-veja-video/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-13 06:35:16
Título: O governo, que já devastou nosso presente, trata de nos negar a chance 
de futuro
Descrição: O bolsonarismo aprofunda o atraso científico-tecnológico, e o projeta
para muitas décadas adiante
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-governo-que-ja-devastou-nosso-
presente-trata-de-nos-negar-a-chance-de-futuro/
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Data: 2021-10-12 19:13:55
Título: Ex-presidente da Braskem é condenado à prisão nos EUA
Descrição: José Carlos Grubisich foi condenado a 20 meses de prisão por 
conspirar para desviar US$ 250 milhões a um fundo secreto e pagar propinas
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/ex-presidente-da-braskem-e-condenado-
a-prisao-nos-eua/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-12 18:03:12
Título: Pelo direito de ser criança!
Descrição: Para garantir o direito de cada criança ser criança, e combater a 
adultização, é preciso respeitar o ritmo e o tempo das infâncias
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/pelo-direito-de-ser-crianca/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-12 17:36:49
Título: PSB vai ao STF contra Plano de Segurança de Bolsonaro que exclui 
feminicídio
Descrição: O pedido é para que a mudança seja declarada inconstitucional por 
violar os direitos fundamentais à vida e à segurança pública
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/psb-vai-ao-stf-contra-plano-de-
seguranca-de-bolsonaro-que-exclui-feminicidio/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-12 14:58:26
Título: Polícia do DF atribui denunciação caluniosa à mulher que acusou Eduardo 
Bolsonaro
Descrição: A jornalista Patrícia Lélis, que acusa o deputado de ameaçá-la em 
2019, diz não ter sido ouvida durante investigação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/policia-do-df-atribui-denunciacao-
caluniosa-a-mulher-que-acusou-eduardo-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-12 12:11:46
Título: Destruição da Amazônia seria ‘apocalipse’ mundial, alerta líder indígena
Descrição: 'Se a floresta desaparecer, este mundo ficará em chamas, a 
temperatura vai subir', adverte o líder venezuelano Gregorio Mirabal
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/destruicao-da-amazonia-
seria-apocalipse-mundial-alerta-lider-indigena/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-12 11:57:01
Título: Pandemia continua freando a recuperação econômica mundial, alerta FMI
Descrição: Fundo Monetário Internacional pede que comunidade mundial redobre 
seus esforços para garantir o acesso equitativo às vacinas para todos
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/pandemia-continua-freando-a-
recuperacao-economica-mundial-alerta-fmi/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-12 11:04:16
Título: ‘Para ser pátria amada não pode ser pátria armada’, diz arcebispo 
durante missa em Aparecida
Descrição: Sem citar Bolsonaro, Dom Orlando Brandes também criticou as fake news
e a corrupção e apoiou a Ciência e as vacinas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/para-ser-patria-amada-nao-
pode-ser-patria-armada-diz-arcebispo-durante-missa-em-aparecida/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-12 10:19:17
Título: ONG denuncia Bolsonaro a tribunal internacional por ‘crimes contra a 
humanidade’
Descrição: Para o grupo, a política ambiental do presidente levou ao aumento do 
desmatamento na Amazônia, o que é visto como um ataque a humanidade

https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/para-ser-patria-amada-nao-pode-ser-patria-armada-diz-arcebispo-durante-missa-em-aparecida/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/para-ser-patria-amada-nao-pode-ser-patria-armada-diz-arcebispo-durante-missa-em-aparecida/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/pandemia-continua-freando-a-recuperacao-economica-mundial-alerta-fmi/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/pandemia-continua-freando-a-recuperacao-economica-mundial-alerta-fmi/
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/destruicao-da-amazonia-seria-apocalipse-mundial-alerta-lider-indigena/
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/destruicao-da-amazonia-seria-apocalipse-mundial-alerta-lider-indigena/
https://www.cartacapital.com.br/politica/policia-do-df-atribui-denunciacao-caluniosa-a-mulher-que-acusou-eduardo-bolsonaro/
https://www.cartacapital.com.br/politica/policia-do-df-atribui-denunciacao-caluniosa-a-mulher-que-acusou-eduardo-bolsonaro/
https://www.cartacapital.com.br/politica/psb-vai-ao-stf-contra-plano-de-seguranca-de-bolsonaro-que-exclui-feminicidio/
https://www.cartacapital.com.br/politica/psb-vai-ao-stf-contra-plano-de-seguranca-de-bolsonaro-que-exclui-feminicidio/
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/pelo-direito-de-ser-crianca/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/ex-presidente-da-braskem-e-condenado-a-prisao-nos-eua/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/ex-presidente-da-braskem-e-condenado-a-prisao-nos-eua/


Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ong-denuncia-bolsonaro-a-tribunal-
internacional-por-crimes-contra-a-humanidade/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-12 12:38:19
Título: Malafaia surta por indicação de André Mendonça no STF [vídeo]
Descrição: O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, 
publicou vídeo nesta terça-feira (12/10) atacando três ministros: Ciro Nogueira 
(Casa Civil), Fábio Faria  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/malafaia-surta-por-indicacao-de-
andre-mendonca-no-stf-video/
 
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: 2021-10-13 01:34:37
Título: 25 anos sem Renato Russo: o ativismo político na obra de um roqueiro 
brasileiro – Por Romulo Mattos
Descrição: \Vinte e cinco anos depois da morte de Renato Russo, as suas letras e
declarações públicas se mostram importantes para entender e criticar o Brasil 
sob o fascismo e o neoliberalismo\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/25-anos-sem-renato-russo-o-ativismo-
politico-na-obra-de-um-roqueiro-brasileiro-por-romulo-mattos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 00:48:27
Título: Bolsonarista dá cabeçada em repórter da Globo e o ameaça de morte no 
Santuário de Aparecida
Descrição: Leandro Matozo teve sangramento no nariz, Sindicato dos Jornalistas 
de SP cobra reação das autoridades
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonarista-da-cabecada-em-reporter-da-
globo-e-o-ameaca-de-morte-no-santuario-de-aparecida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-12 15:28:11
Título: Nos EUA, Guedes culpa comida e energia por inflação
Descrição: Em entrevista à CNN estadunidense, o ministro afirmou que o governo 
Bolsonaro não errou na condução da pandemia e que críticas são “barulho 
político”
Url :https://revistaforum.com.br/economia/eua-guedes-comida-inflacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-12 14:38:53
Título: “Para ser pátria amada não pode ser pátria armada”, diz arcebispo de 
Aparecida
Descrição: Durante sermão por ocasião do Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dom 
Orlando Brandes ainda afirmou que é preciso cultivar o amor, acabar com o ódio, 
fake news e corrupção
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/patria-amada-arcebispo-aparecida/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-12 14:04:37
Título: “Estaríamos melhor se não tivéssemos um presidente antivacina”, diz 
Gilberto Gil a jornal europeu
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Descrição: Em entrevista na Catalunha durante turnê que passa por diversos 
países da Europa, Gilberto Gil denunciou negacionismo de Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/estariamos-melhor-se-nao-tivessemos-um-
presidente-antivacina-diz-gilberto-gil-a-jornal-europeu/
 
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: The Intercept
Data: 2021-10-12 17:45:25
Título: Esta é a lista secreta de grupos e pessoas ‘perigosas’ do Facebook
Descrição: Especialistas dizem que a política da empresa restringe o discurso de
grupos marginalizados de forma muito mais dura.The post Esta é a lista secreta 
de grupos e pessoas ‘perigosas’ do Facebook appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/12/lista-grupos-pessoas-perigosas-
facebook/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-13 05:30:13
Título: Os livros de Chico Buarque: relembre as obras publicadas pelo cantor e 
compositor
Descrição: Laureado em 2018 com o Prêmio Camões, maior reconhecimento a um 
escritor lusófono, Chico Buarque é autor de peças, livro infantil, romances e 
poesias. Neste mês, o cantor e compositor lança o primeiro livro de contos de 
sua carreira literária — \Anos de chumbo\, que sai pela Companhia das Letras, 
traz oito histórias \que conduzem o leitor pela sordidez e o patético da 
condição humana\, como ressalta o material de divulgação da obra.Marieta 
Severo:'Nunca senti uma angústia civica tao profunda', diz atriz, em entrevistaA
seguir, relembre todos os livros publicados por Chico Buarque:
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/livros/os-livros-de-chico-buarque-
relembre-as-obras-publicadas-pelo-cantor-compositor-25233697
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-12 23:45:10
Título: Super-Homem bissexual e 5 outros heróis que romperam barreiras nos 
quadrinhos
Descrição: DC anunciou que o Homem de Aço terá um relacionamento gay na próxima 
revista. Veja outros personagens que desafiaram velhos padrões nas HQs.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58892827?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-13 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 13 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as notícias mais 
relevantes desta quarta-feira (13), marcada pela menor média móvel de mortes 
após 11 meses no Brasil, pela fala do ministro Paulo Guedes sobre os \culpados\ 
pela inflação e pelo anúncio da parceria entre o Paraguai e o Brasil no combate 
aos crimes na fronteira.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021101318117355-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-13-de-outubro/
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