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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 12:16:52
Título: Era Bolsonaro: 116 milhões de brasileiros não têm acesso pleno e
permanente a comida
Descrição: Pesquisa feita pela Rede PENSSAN também aponta que 19 milhões de
pessoas passam fome diariamente, confira a íntegra do estudo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-brasileiros-acesso-comida/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-13
Título: Nem pé de frango compro mais, está muito caro, lamenta moradora da Rocinha
Descrição: Eu comprava muito os pés de frango pra poder fazer gelatina pros
ossos, joelho, é muito bom, para fazer sopa, canja. Mas eu não tenho comprado
não. Você vai no mercado hoje e amanhã já tem outro preço. O pé do frango está
muito caro. Aqui chegou a R$12, R$13, bem acima do preço
Url : https://www.cut.org.br/noticias/nem-pe-de-frango-compro-mais-esta-muitocaro-lamenta-moradora-da-rocinha-b5b2
Fonte: MST
Data: 2021-10-13
Título: Jornada Nacional de Soberania Alimentar: entrevista com Marco Baratto
Descrição: A Via Campesina Brasil, no marco de celebração internacional dos 25
anos da definição, construção e luta pela Soberania Alimentar, realiza a Jornada
da Soberania Alimentar: Contra o agronegócio para o Brasil não passar fome. A
Jornada, que se iniciou no último dia 10, vai até o dia 16 (sábado), Dia
Internacional de Ação por Soberania Alimentar dos Povos e Contra as
Transnacionais.
Url : https://mst.org.br/2021/10/13/jornada-nacional-de-soberania-alimentarentrevista-com-marco-baratto/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-13 11:04:12
Título: Escassez de fertilizantes: Bolsonaro fechou fábrica no Paraná em 2020,
entenda consequências
Descrição: Trabalhador demitido defende reabertura da fábrica em Araucária (PR)
para retomada de produção no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/13/escassez-de-fertilizantesbolsonaro-fechou-fabrica-no-parana-em-2020-entenda-consequencias
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-13 14:46:34
Título: Alexandre de Moraes devolve ação do Marco Temporal para julgamento
Descrição: Lideranças indígenas pressionam para que presidente da Corte, Luiz
Fux, paute o julgamento ainda neste mês
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/alexandre-de-moraes-devolveacao-do-marco-temporal-para-julgamento/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-13 20:49:56
Título: Enio Verri: Nem educação, nem pesquisa científica. Conhecimento perde
recursos no Brasil
Descrição: Por Enio Verri* Preocupante o quadro da educação e da ciência quando
se avalia a redução drástica de investimentos nessas duas áreas promovida pelo
Governo.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/enio-verri-nem-educacao-nempesquisa-cientifica-conhecimento-perde-recursos-no-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 22:37:50

Título: #Bolsocaro: vídeo explica por que alta dos combustíveis é, sim, culpa de
Bolsonaro, assista
Descrição: Produzido pela liderança da Minoria na Câmara, vídeo desmonta a farsa
do ICMS, usada pelo presidente para justificar as altas nos preços da gasolina,
diesel e gás de cozinha
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsocaro-video-explica-por-que-altados-combustiveis-e-sim-culpa-de-bolsonaro-assista/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-13 14:18:38
Título: Entenda | Por que os alimentos estão mais caros no RJ?
Descrição: Trabalhadores fluminenses comprometem 63% do salário mínimo na cesta
básica, segundo Dieese
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/13/entenda-por-que-os-alimentosestao-mais-caros-no-rj
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-13 17:49:09
Título: “O povo não consegue mais pagar aluguel”, diz moradora da maior ocupação
do Paraná
Descrição: Cresce o número de famílias vulneráveis em habitações precárias sobre
a faixa de fronteira entre Brasil e Argentina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/13/o-povo-nao-consegue-mais-pagaraluguel-diz-moradora-da-maior-ocupacao-do-parana
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 04:00:40
Título: ‘A distribuição de absorventes precisa estar vinculada à percepção que
há outros problemas de saúde ligados à pobreza’
Descrição: A ginecologista Halana Faria explica o que é a pobreza menstrual e
fala de seus custos para o futuro do País
Url :https://www.cartacapital.com.br/entrevistas/a-distribuicao-de-absorventesprecisa-estar-vinculada-a-percepcao-que-ha-outros-problemas-de-saude-ligados-apobreza/
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-13 14:35:32
Título: Como resgatar a imagem do Brasil pós-Bolsonaro
Descrição: A reputação internacional do Brasil chegou ao fundo do poço, mas o
próximo governo tem meios para iniciar o processo de recuperação
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-10-13/como-resgatar-a-imagem-dobrasil-pos-bolsonaro.html
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 20:45:34
Título: Carrefour: movimentos negros questionam TAC de R$ 115 milhões do caso
Beto Freitas
Descrição: Acordo teria ilegalidades e beneficiaria só a Educafro e o Centro
Santo Dias, em desacordo com a Lei da Ação Civil Pública, além de dar à cifra
milionária o caráter de doação, não de indenização, abrindo caminho para a
multinacional deduzir montante de seu imposto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/carrefour-movimentos-negros-questionamtac-115-milhoes-caso-beto-freitas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 01:55:25
Título: Caso Evaldo: Militares tentam culpar catador morto pelo assassinato do
músico
Descrição: Agentes são acusados de terem disparado 250 tiros contra o carro que
levava a família de Evaldo Rosa, o catador Luciano Macedo foi morto após tentar
ajudar o músico
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caso-evaldo-militares-culpam-catadormorto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-13 18:53:50
Título: Nove crianças foram baleadas no Grande RJ neste ano, aponta Fogo Cruzado
Descrição: Em cinco anos, mais de 100 crianças foram baleadas 103 crianças na
região metropolitana do Rio de Janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/13/nove-criancas-foram-baleadas-nogrande-rj-neste-ano-aponta-fogo-cruzado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-13 11:43:34
Título: Militares vão a julgamento após mais de 900 dias da morte do músico
Evaldo e o catador Luciano
Descrição: Carro de músico foi alvejado à luz do dia na zona oeste do RJ quando
ele ia com a família para um chá de bebê
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/13/militares-vao-a-julgamento-aposmais-de-900-dias-da-morte-do-musico-evaldo-e-o-catador-luciano
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 01:02:41
Título: Petroleiros cobram investigação da PF sobre possível cartel na Petrobras
Descrição: Dal Zot, diretor jurídico da FUP, denunciou suposto esquema
envolvendo a política de preços da companhia durante audiência na Câmara dos
Deputados nesta quarta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/petroleiros-investigacao-pf-possivelcartel-petrobras/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Após alta, Alexandre de Moraes manda Roberto Jefferson de volta para
Bangu
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF),
determinou que o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB),
Roberto Jefferson, retorne para a prisão de Bangu 8, na zona oeste do Rio de
Janeiro. Jefferson estava internado e, após a alta hospitalar, deverá voltar a
cumprir prisão preventiva. Na decisão, Moraes alegou que [ ]The post Após alta,
Alexandre de Moraes manda Roberto Jefferson de volta para Bangu appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/apos-alta-alexandre-demoraes-manda-roberto-jefferson-de-volta-para-bangu/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 20:36:16
Título: Senador republicano: “40 mil brasileiros com bolsas Gucci” entraram
ilegalmente nos EUA
Descrição: Declaração é bizarra, mas o número de brasileiros presos tentando
entrar ilegalmente nos EUA explodiu desde que Bolsonaro chegou ao poder
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/senador-republicano-40mil-brasileiros-com-bolsas-gucci-entraram-ilegalmente-nos-eua/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-13 09:06:04
Título: “Tempestade perfeita”: livro detalha como o bolsonarismo amplificou os
estragos da pandemia
Descrição: Brasil de Fato conversou com o autor, Cesar Calejon, que lançará a
obra no próximo dia 15 em São Paulo (SP)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/13/tempestade-perfeita-livrodetalha-como-o-bolsonarismo-amplificou-os-estragos-da-pandemia
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-13 20:38:35
Título: Moraes mantém a prisão preventiva de Roberto Jefferson: ‘Imprescindível
à garantia da ordem pública’
Descrição: O bolsonarista, presidente do PTB, é acusado de participar de uma
organização criminosa digital que promove ataques à democracia

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-mantem-a-prisao-preventivade-roberto-jefferson-imprescindivel-a-garantia-da-ordem-publica/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-13 20:02:45
Título: Servidores municipais protestam contra reformas administrativas de
Ricardo Nunes
Descrição: Prefeitura de SP encaminhou projetos que criam novas regras
previdenciárias a aposentados e que alteram direitos da carreira pública
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/servidores-municipais-protestamcontra-reformas-administrativas-de-ricardo-nunes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-13 18:45:06
Título: Igreja católica hondurenha pede que não se vote em traficantes de drogas
nas eleições de novembro
Descrição: Bispos da influente Conferência Episcopal disseram que a escolha é
fundamental para 'reconquistar o Estado de direito'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/igreja-catolica-hondurenha-pede-quenao-se-vote-em-traficantes-de-drogas-nas-eleicoes-de-novembro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-13 17:17:57
Título: ‘Não aceito ser chantageado com o aval de quem quer que seja’, diz
Alcolumbre sobre sabatina de André Mendonça
Descrição: Criticado por Jair Bolsonaro, o presidente da CCJ do Senado afirmou
que não condiciona 'o exercício do mandato a qualquer troca de favores'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/nao-aceito-ser-chantageado-com-oaval-de-quem-quer-que-seja-diz-alcolumbre-sobre-sabatina-de-andre-mendonca/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-13 16:42:25
Título: Dilma diz que Ciro segue Bolsonaro ao ‘distorcer fatos’ e tem visão
‘profundamente misógina’
Descrição: 'Lamento ter, em algum momento, dado a Ciro Gomes a minha amizade',
escreveu a ex-presidenta
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/dilma-diz-que-ciro-seguebolsonaro-ao-distorcer-fatos-e-tem-visao-profundamente-misogina/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-13 15:52:24
Título: STJ ordena soltura de mulher presa por furtar miojo, refrigerante e suco
em pó
Descrição: Produtos somam cerca de 21 reais, diz STJ, juiz aplicou 'princípio de
bagatela'
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/stj-ordena-soltura-de-mulherpresa-por-furtar-miojo-refrigerante-e-suco-em-po/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-13 14:39:14
Título: Comitê da ONU agenda julgamento de processo de Lula contra Moro para
maio de 2022
Descrição: Em 2016, a defesa do petista denunciou falta de imparcialidade e
abuso de poder pelo então juiz responsável pela Lava Jato
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/comite-da-onu-agenda-julgamentode-processo-de-lula-contra-moro-para-maio-de-2022/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-13 21:06:46
Título: O governo, que já devastou nosso presente, trata de nos negar a chance
de futuro
Descrição: Por Roberto Amaral* Robert Oppenheimer é reconhecidamente um dos mais
renomados físicos do século passado. Prêmio Enrico Fermi de 1963, dirigiu o
Projeto Manhattan para o desenvolvimento da bomba atômica

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/o-governo-que-ja-devastou-nossopresente-trata-de-nos-negar-a-chance-de-futuro/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-13 14:34:33
Título: Ensandecidos, bolsonaristas acusam Igreja Católica de comunista, “mito”
é vaiado [vídeo]
Descrição: O mito Jair Bolsonaro foi vaiado em sua aparição no santuário de
Aparecida do Norte (SP), na quarta (12/10), Dia da Padroeira do Brasil. Romeiros
gritaram do lado de fora Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/ensandecidos-bolsonaristas-acusamigreja-catolica-de-comunista-mito-e-vaiado-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 01:08:31
Título: Câmara aprova alteração no ICMS para combustíveis, entidade fala em
prejuízo bilionário
Descrição: Segundo cálculos da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de
Tributos Estaduais, a proposta derruba a arrecadação dos estados e municípios em
R$ 24,1 bilhões por ano
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/camara-aprova-alteracao-no-icms-paracombustiveis-entidade-fala-em-prejuizo-bilionario/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 00:59:43
Título: Caio Prado e o fascismo como estratégia do capitalismo em crise (Parte
III) – Por Yuri Martins-Fontes
Descrição: Na continuação da análise sobre as reflexões de Caio Prado Júnior e o
fascismo, vejamos como o marxista brasileiro entende o golpe de Vargas que
instaura o Estado Novo
Url :https://revistaforum.com.br/rede/caio-prado-e-o-fascismo-como-estrategiado-capitalismo-em-crise/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 21:54:38
Título: Travesti enterrada como homem cis, de bigode e paletó, causa revolta na
comunidade LGBT
Descrição: Segundo ativistas trans, a família não aceitava a orientação de
Alana, e vestiu seu corpo com trajes masculinos, colocando até pelos faciais.
Caso aconteceu em Aracaju (SE) e gerou indignação
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/travesti-enterrada-homem-bigode-paletorevolta-lgbt/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 21:42:52
Título: MTST ocupa entrada da prefeitura de SP e promete não sair do local até
ser recebido pelo prefeito
Descrição: Movimento protesta contra \grave situação habitacional\ na cidade e
denuncia que Ricardo Nunes (MDB) não se dispõe a dialogar
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/mtst-ocupa-entrada-da-prefeitura-desp-e-promete-nao-sair-do-local-ate-ser-recebido-pelo-prefeito/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 20:33:33
Título: Alcolumbre reage a Bolsonaro e nega troca de favores para sabatinar
Mendonça
Descrição: “Reafirmo que não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido ou
chantageado com o aval ou a participação de quem quer que seja”, disse o
presidente da CCJ no Senado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alcolumbre-reage-a-bolsonaro-e-negatroca-de-favores-para-sabatinar-mendonca/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2021-10-13 20:02:10
Título: Justiça derruba norma da PRF que flexibilizava porte ilegal de armas,
fruto de lobby de Eduardo Bolsonaro
Descrição: Ivan Valente (PSOL-SP) conseguiu liminar para anular efeitos de nota
técnica fragilizava a fiscalização de porte ilegal de arma por caçadores,
atiradores e colecionadores (CACs)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-derruba-norma-pf-armas-eduardobolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 19:44:55
Título: Tesoura perversa do governo expõe falência, inépcia e má gestão
Descrição: O filósofo Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC e ex-ministro da
Educação, é um dos líderes da luta dos cientistas e pesquisadores brasileiros
pela recomposição das verbas destinadas à produção científica nacional. A
deputada Marília Arraes (PT-PE) é a autora da lei que obriga escolas públicas a
distribuírem absorventes para adolescentes e jovens a fim [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/tesoura-perversa-do-governo-expoefalencia-inepcia-e-ma-gestao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 19:32:10
Título: Tico Santa Cruz registra “discordância” com ataque de Ciro Gomes a Dilma
Descrição: Cantor, que é apoiador de Ciro Gomes, disse que \partir para esse
diálogo agressivo não soa inteligente\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tico-santa-cruz-registra-discordanciacom-ataque-de-ciro-gomes-a-dilma/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 19:24:55
Título: YouTube remove novamente canal de fake news Terça Livre
Descrição: Plataforma derrubou conta ligada a Allan dos Santos quatro dias após
decisão de Alexandre de Moraes contra o blogueiro
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/youtube-remove-canal-terca-livre/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 18:54:59
Título: Pandora Papers: quem são os brasileiros com offshores em paraísos
fiscais
Url :https://revistaforum.com.br/webstories/brasileiros-com-milhoes-em-offshore/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 17:29:07
Título: Intolerância: Comentarista da Jovem Pan chama entidade da Umbanda de
‘demônio’
Descrição: José Carlos Bernardi comparou Davi Alcolumbre com exu Tranca Rua,
segundo o Código Penal, é crime \vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto
religioso\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/intolerancia-comentarista-da-jovem-panchama-entidade-da-umbanda-de-demonio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 17:26:39
Título: Holanda: princesa pode se casar com outra mulher e ser rainha
Descrição: O debate surgiu após um livro levantar a dúvida, em entrevista à TV,
o primeiro-ministro afirmou que o casamento igualitário vale para todos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/princesa-casar-mulher-rainha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 14:30:16
Título: Zé Dirceu publica foto histórica de prisão pela Ditadura durante
congresso da UNE em 1968
Descrição: Ex-ministro lembra os nomes dos policiais que o conduziram e encerra:
“abaixo a ditadura! A UNE é nossa voz e nossa força!”

Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ze-dirceu-publica-foto-historicade-prisao-pela-ditadura-durante-congresso-da-une-em-1968/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 13:47:25
Título: Escolha de atriz branca para interpretar Esperança Garcia, primeira
advogada negra, causa revolta
Descrição: Ex-BBB, Gyselle Soares reagiu às críticas de ativistas do movimento
negro dizendo que \vou ser uma escrava e viver de uma forma bonita, levar uma
esperança'\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/escolha-de-atriz-branca-parainterpretar-esperanca-garcia-primeira-advogada-negra-causa-revolta/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 12:45:49
Título: China investe em iniciativas para a preservação do Meio Ambiente
Descrição: Reforço da conservação e restauração ecológica resulta em um aumento
de 70 milhões de hectares da área dos recursos florestais na última década, o
maior em todo o mundo
Url :https://revistaforum.com.br/global/china-investe-em-iniciativas-para-apreservacao-do-meio-ambiente/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 12:14:13
Título: Governo federal faz reintegração de posse da Cozinha Solidária do MTST
em Porto Alegre
Descrição: Espaço funcionou durante 18 dias e serviu quase 3 mil almoços, até
ação do governo de Jair Bolsonaro por meio da PF, segundo o vereador Matheus
Gomes (PSOL), luta continua para conseguir um terreno permanente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/governo-federal-faz-reintegracao-deposse-da-cozinha-solidaria-do-mtst-em-porto-alegre/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 11:59:41
Título: Prefeito de Goiás dá garrafada em estudante e tem áudio homofóbico
vazado, veja vídeo
Descrição: Cleiton Martins, prefeito de São Domingos, fez ataques homofóbicos a
assessor da oposição e teve um áudio vazado em que afirma que vai dar seu órgão
sexual para ele filmar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prefeito-de-goias-da-garrafada-emestudante-e-tem-audio-homofobico-vazado-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 11:56:29
Título: Em MG, Lula busca estreitar laços com católicos e presidente da CNBB
Descrição: Em viagem programada para Minas, Lula busca articulação com o
presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira, que é próximo ao Papa Francisco e uma
das principais vozes na igreja Católica contra as políticas predatórias de Jair
Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-mg-lula-busca-estreitar-lacos-comcatolicos-e-presidente-da-cnbb/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 11:14:09
Título: Marcos Petrucelli assume Fundação Palmares e dispara: “Nada vai mudar”
Descrição: A exemplo de Sergio Camargo, Petrucelli tem histórico de declarações
racistas, afirma que políticas afirmativas são \vitimismo\ e que o Haiti “é o
país mais bosta do Caribe”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/marcos-assume-fundacao-palmares/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-13 10:06:53
Título: Dom Morelli questiona ida de Bolsonaro a Aparecida e diz que ele renegou
Igreja Católica

Descrição: Segundo o bispo, na Católica é proibido batizar pessoa que passou
pelo mesmo processo em outra Igreja Cristã, presidente foi batizado nas águas do
Rio Jordão, em 2016, por Pastor Everaldo, que depois viria a ser preso por
corrupção
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dom-morelli-questiona-ida-debolsonaro-a-aparecida-e-diz-que-ele-renegou-igreja-catolica/
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-ativismopolitico-na-obra-de-um-roqueiro-brasileiro-por-romulo-mattos/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-14 05:00:00
Título: Policial negro diz ter sido demitido após criticar racismo e brutalidade
na conduta de agentes, nos EUA
Descrição: BATON ROUGE — Um policial negro disse que foi demitido, na segundafeira, da corporação no estado da Louisiana, nos EUA, após criticar publicamente
condutas racistas e brutais de outros agentes, informou a emissora \WWL-TV\,
afiliada da \CBS\ nesta quarta-feira.Na carta enviada a Carl Cavalier, assinada
por Lamar Davis, superintendente da polícia estadual, consta como justificativa
que ele descumpriu a política do departamento ao falar sobre a morte de um homem
negro, identificado como Ronald Greene, numa ação policial, em 10 de maio de
2019.Num primeiro momento, a polícia da Louisiana informou que Ronald Green
tinha morrido num acidente de carro.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/policial-negro-diz-ter-sido-demitido-aposcriticar-racismo-brutalidade-na-conduta-de-agentes-nos-eua-25235503
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-14 05:00:35
Título: O apagão da pesquisa no Brasil e seus efeitos práticos
Descrição: O corte de R$ 565 milhões no orçamento da ciência, anunciado na
semana passada pelo Congresso Nacional e feito a pedido do Ministério da
Economia, foi mais um duro golpe para os pesquisadores, que observam reduções
progressivas nas verbas para o setor nos últimos anos. Dessa vez, o bloqueio
corresponde a 92% dos recursos para o financiamento de estudos, que serão
remanejados para outros seis ministérios diferentes, deixando apenas R$ 82,5
milhões para a produção de medicamentos radiológicos, uma despesa que também
ficou represada e quase gerou um colapso nesse serviço.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-apagao-da-pesquisa-no-brasil-seusefeitos-praticos-25234847
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-13 23:44:07
Título: 'O que a sociedade ganha com prisão de uma pessoa como ela?', diz
defensor de mulher presa por furto de macarrão e suco
Descrição: O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar uma mulher de 41 anos
que havido sido presa por ter furtado macarrão, refrigerante e suco.
Desempregada e mãe de cinco filhos, ela disse que subtraiu os alimentos porque
estava passando fome.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58906975?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-14 00:41:02
Título: Pelo menos cinco mortos em um ataque com arco e flechas na Noruega
Descrição: O agressor, um homem, foi detido pela polícia após percorrer várias
zonas da cidade de Kongsberg. As causas ainda são desconhecidas

Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-13/varios-mortos-em-umataque-com-flechas-na-noruega.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-13 21:04:33
Título: Amazonenses são contra o desmatamento e as queimadas
Descrição: Pesquisa realizada pela Action Pesquisas de Mercado, a pedido da
Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e com apoio do Instituto Clima e Sociedade
(ICS), mostra que a esmagadora maioria dos moradores de Manaus é contra o
desmatamento e as queimadas e é a favor da manutenção da floresta
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-10-13/amazonenses-sao-contra-odesmatamento-e-as-queimadas.html
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-14 01:59:00
Título: Câmara aprova valor fixo para cobrança de ICMS sobre combustíveis
Descrição: A proposta tornará o imposto invariável nos casos de flutuação de
preço ou mudanças do câmbio
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/816209-camara-aprova-valor-fixo-paracobranca-de-icms-sobre-combustiveis/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-14 00:24:00
Título: Petrobras defende atual política de preços de combustíveis e
caminhoneiros falam em nova greve
Descrição: Deputado defende projeto de lei que cria o Fundo de Estabilização dos
Preços dos Derivados do Petróleo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/816205-petrobras-defende-atual-politicade-precos-de-combustiveis-e-caminhoneiros-falam-em-nova-greve/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-13 18:08:14
Título: 'Não aceitarei ser ameaçado, perseguido ou chantageado', diz Alcolumbre
sobre sabatina de Mendonça
Descrição: Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Davi
Alcolumbre diz estar sendo atacado para marcar a sabatina de André Mendonça,
indicado a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021101318120428-nao-aceitarei-serameacado-perseguido-ou-chantageado-diz-alcolumbre-sobre-sabatina-de-mendonca/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-13 17:59:13
Título: Rodrigues diz que Queiroga 'não é mais o mesmo' e que ministro se
'converteu ao negacionismo'
Descrição: Para Senador, o minsitro da Saúde de \hoje\ executa diretrizes
diferentes das que costumava seguir quando assumiu o cargo. Segundo Rodrigues, \
CPI precisa triunfar sobre o negacionismo\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021101318120352-rodrigues-diz-quequeiroga-nao-e-mais-o-mesmo-e-que-ministro-se-converteu-ao-negacionismo/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-13 16:39:28
Título: Justiça cancela medida da Polícia Rodoviária Federal que abrandava
punição ao transporte de armas
Descrição: Segundo a Justiça, pela legislação atual, a prática é considerada
como crime. O deputado Eduardo Bolsonaro, que ajudou a promover a nova regra,
criticou a suspensão.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021101318120187-justica-cancela-medidada-policia-rodoviaria-federal-que-abrandava-punicao-ao-transporte-de-armas/

