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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 10:18:54
Título: \Soja não enche o prato\: Via Campesina ocupa Aprosoja para denunciar a 
fome no Brasil
Descrição: A manifestação teve o objetivo de denunciar o modelo excludente e 
concentrador de renda representado pelo agronegócio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/soja-nao-enche-o-prato-via-
campesina-ocupa-aprosoja-para-denunciar-a-fome-no-brasil

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-14 17:59:57
Título: Aprosoja ocupada pela Via Campesina é símbolo da fome e de atos 
antidemocráticos no País
Descrição: A ocupação da Aprosoja pela Via Campesina foi santa porque expressou 
a indignação com a fome no País. Agro é morte. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/aprosoja-ocupada-pela-via-
campesina-e-simbolo-da-fome-e-de-atos-antidemocraticos-no-pais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 18:13:26
Título: Há indícios de que Bolsonaro cometeu genocídio contra indígenas, diz OAB
à CPI da Covid
Descrição: Um Conselho do órgão lista atos que 'submetem os Povos Indígenas a 
condições de vida que tendem a provocar suas destruições físicas'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ha-indicios-de-que-bolsonaro-
cometeu-genocidio-contra-indigenas-diz-oab-a-cpi-da-covid/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 14:02:42
Título: Congressistas dos EUA pedem que Biden cancele oferta para que Brasil 
seja aliado da Otan
Descrição: 'Precisamos assegurar que não estamos fortalecendo um Exército que 
pode ser usado para um golpe de Estado'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/congressistas-dos-eua-pedem-
que-biden-cancele-oferta-para-que-brasil-seja-aliado-da-otan/ 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-14 13:27:54
Título: Militares condenados: como foi operação com 257 tiros que resultou na 
morte de músico e catador
Descrição: Evaldo Rosa dos Santos estava levando família para chá de bebé quando
carro foi atingido por disparos, Luciano Macedo, que prestou socorro, também foi
alvejado e morreu 11 dias depois, no hospital.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58913454?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 17:35:02
Título: Papa recebe liderança de movimentos sociais que promoveram ato Fora 
Bolsonaro
Descrição: \Ótima oportunidade para falarmos sobre a nossa visão de mundo, que 
comungamos com o Papa Francisco, e que se contrapõem ao que prega o presidente 
Jair Bolsonaro, norteada pelo ódio\, diz Raimundo Bonfim, da Central de 
Movimentos Populares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/papa-recebe-lideranca-de-movimentos-
sociais-que-promoveram-ato-fora-bolsonaro/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Aniversário da CNBB : trajetória a serviço da Igreja no Brasil
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Descrição: \Celebraremos de modo reverente a trajetória de sete décadas de nossa
Conferência Episcopal homenageando evangelizadores e pastores que ajudaram a 
tecer essa bonita história”, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-10/cnbb-aniversario-dom-
walmor-conferencis-bispos-brasil.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-14 21:53:52
Título: 400 Padres da Igreja Católica fazem levante contra Bolsonaro em 
Aparecida, leia a íntegra do manifesto
Descrição: Um manifesto subscrito por mais de 400 padres da Igreja Católica 
condenou a profanação do santuário de Aparecida pelo presidente Jair Bolsonaro. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/400-padres-da-igreja-catolica-
fazem-levante-contra-bolsonaro-em-aparecida-leia-a-integra-do-manifesto/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 16:53:39
Título: Em SP, 40% dos pacientes graves com Covid-19 na Prevent Senior morreram,
diz relatório
Descrição: A CPI da Prevent Senior, na capital paulista, investigará possível 
subnotificação de dados pela operadora
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-sp-40-dos-pacientes-graves-com-
covid-19-na-prevent-senior-morreram-diz-relatorio/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-14
Título: Nicolelis: A discussão de que podemos nos livrar das máscaras é toda 
irresponsável. O vírus está ao seu redor. Use máscara!
Descrição: “É um momento muito grave, muito triste, e ele não passou. A tragédia
da pandemia ainda não acabou. E ela corre o risco de se estender muito mais do 
que poderia ou deveria. Nós ainda não estamos fora desse negócio, e ainda tenho 
grande receio de nós possamos enfrentar, se não uma onda como a segunda, que foi
algo assim enorme, mas uma nova subida de número de casos e internações agora em
outubro e novembro, até o final do ano, por causa do domínio da variante delta –
em certas regiões, inclusive na cidade de São Paulo, ela já está com noventa por
cento.”
Url : https://www.viomundo.com.br/pandemia/nicolelis-a-discussao-de-que-podemos-
nos-livrar-das-mascaras-e-toda-irresponsavel-o-virus-esta-ao-seu-redor-use-
mascara-video.html

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: 51840 - Capitalismo de investimentos fantasmas e empresas zumbis
Descrição: Marcio Pochmann: Com quase 12 milhões de documentos vazados, Pandora 
Papers explicitou didaticamente a forma pela qual parcela dos ricos, poderosos e
privilegiados (empresários, políticos, membros de famílias reais, líderes 
religiosos, artistas, atletas e outros) utilizam para ocultar suas riquezas. As 
chamadas contas denominadas por off-shore podem absorver em até 40% do PIB 
mundial, sendo que mais de 4/5 daquela quantia depositada se refere a apenas 
0,1% das famílias mais ricas do mundo. 
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=51840

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 20:49:21
Título: Câmara aprova “remendo” para cobrança de ICMS com baixo impacto nos 
preços dos combustíveis
Descrição: Mudança, que ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção 
presidencial, obriga estados a fixar valor anual de imposto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/camara-aprova-remendo-para-
cobranca-de-icms-com-baixo-impacto-nos-precos-dos-combustiveis

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 02:19:59
Título: Veto da profundeza das trevas é uma luz que brilha na biografia de Jango
– Por João Vicente Goulart
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Descrição: O tenente das trevas, Jair Bolsonaro, é adepto das torturas 
praticadas pela ditadura militar, da imunização de rebanho, terraplanista, 
golpista frustrado, pária internacional, lustra-botas do imperialismo
Url :https://revistaforum.com.br/rede/veto-da-profundeza-das-trevas-e-uma-luz-
que-brilha-na-biografia-de-jango-por-joao-vicente-goulart/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 13:11:59
Título: Após leilão fracassado, oferta permanente de petróleo é \ameaça eterna\ 
em Fernando de Noronha
Descrição: Ambientalistas pressionam o poder público para a retirada da oferta 
do bloco que comporta Noronha e Atol das Rocas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/apos-leilao-fracassado-oferta-
permanente-de-petroleo-e-ameaca-eterna-em-fernando-de-noronha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 19:43:42
Título: Quilombolas têm suas casas destruídas pela Prefeitura de Barcarena (PA)
Descrição: Famílias foram despejadas pela Prefeitura de Barcarena (PA) por conta
de uma obra de saneamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/quilombolas-de-barcarena-tem-
suas-casas-destruidas-pela-prefeitura-do-para

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 20:10:59
Título: ‘Estou com uma gripe aí, está complicado para mim’, diz Bolsonaro, sem 
máscara, em live
Descrição: O presidente voltou a divulgar desinformação sobre as vacinas contra 
a Covid-19
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/estou-com-uma-gripe-ai-esta-
complicado-para-mim-diz-bolsonaro-sem-mascara-em-live/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 18:01:42
Título: Após denúncia no BdF, empresa promete não importar mais fosfato roubado 
do Saara Ocidental
Descrição: Informação foi obtida pela WSRW, que pressionou a Copebras-CMOC 
alertando para violações ao direito internacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/apos-denuncia-no-bdf-empresa-
promete-nao-importar-mais-fosfato-roubado-do-saara-ocidental

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 18:44:17
Título: Moraes manda a PF realizar perícia nas contas do PTB e mira divulgação 
de fake news por Jefferson
Descrição: O ministro do STF atendeu a um pedido da Corregedoria-Geral 
Eleitoral, que investiga a utilização da estrutura do partido para o esquema
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moraes-manda-a-pf-realizar-
pericia-nas-contas-do-ptb-e-mira-divulgacao-de-fake-news-por-jefferson/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 18:51:56
Título: Educadores, jovens e famílias atendidas por projeto social resistem à 
ameaça de despejo em SBC
Descrição: Integrantes do projeto Meninos e Meninas de Rua realizaram um 
protesto no centro nesta quinta-feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/educadores-jovens-e-familias-
atendidas-por-projeto-social-resistem-a-ameaca-de-despejo-em-sbc
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 13:55:38
Título: Falece Juarez Araújo, presidente da Velha Guarda do Samba de Belo 
Horizonte, velório é nesta 5ª
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Descrição: Sambista histórico da cidade e também ativo lutador social. Velório 
será em Santa Luzia (MG)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/falece-juarez-araujo-presidente-
da-velha-guarda-do-samba-de-belo-horizonte-velorio-e-nesta-5
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 13:53:48
Título: No dia Nacional do Livro, feira de Porto Alegre (RS) volta a ocupar a 
Praça da Alfandêga
Descrição: Feira do Livro de Porto Alegre volta para seu lugar de origem, de 
forma híbrida, terá programação on-line
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/no-dia-nacional-do-livro-feira-
de-porto-alegre-rs-volta-a-ocupar-a-praca-da-alfandega
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 12:39:03
Título: Passaporte vacinal entra em vigor no RS na próxima segunda-feira
Descrição: Medida passa a valer em todo o estado para acesso a atividades de 
alto risco de contágio como festas e bares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/passaporte-vacinal-entra-em-
vigor-no-rs-na-proxima-segunda-feira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 11:24:45
Título: Trabalhadores da Amazon e Google publicam carta contra venda de 
tecnologia militar para Israel
Descrição: Texto destaca que o grupo não concorda com a venda de ferramentas 
usadas para \ferir palestinos\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/trabalhadores-da-amazon-e-
google-publicam-carta-contra-venda-de-tecnologia-militar-para-israel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 11:18:22
Título: Bolsonaro autoriza entrada de militares dos EUA para exercício militar 
no Vale do Paraíba
Descrição: Treinamento será conjunto entre oficiais brasileiros e estadunidenses
em área da Academia Militar de Agulhas Negras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/bolsonaro-autoriza-entrada-de-
militares-dos-eua-para-exercicio-militar-no-vale-do-paraiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 11:16:05
Título: Xi Jinping defende \reunificação pacífica\ com Taiwan
Descrição: Aumenta a tensão no Estreito de Taiwan e Pequim critica intromissão 
estrangeira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/xi-jinping-defende-reunificacao-
pacifica-com-taiwan
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-14 07:47:34
Título: De superministro a burocrata mal visto: por que Guedes chega fragilizado
a depoimento na Câmara
Descrição: Convocado a prestar contas ao Congresso sobre offshore, ministro da 
Economia vê sua reputação desidratar entre políticos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/14/de-superministro-a-burocrata-
mal-visto-por-que-guedes-chega-fragilizado-a-depoimento-na-camara
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 21:43:26
Título: Deputados acionam o TCU por viagem milionária do governo Bolsonaro a 
Dubai
Descrição: 'Os gastos exorbitantes com a viagem violam os princípios da 
transparência e da eficiência do gasto público'
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/deputados-acionam-o-tcu-por-
viagem-milionaria-do-governo-bolsonaro-a-dubai/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 21:18:48
Título: Steve Bannon obstrui investigação sobre o ataque ao Capitólio, diz 
comissão do Congresso nos EUA
Descrição: Ex-assessor de Donald Trump pode ser responsabilizado criminalmente 
por dificultar o trabalho dos parlamentares
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/steve-bannon-obstrui-investigacao-
sobre-o-ataque-ao-capitolio-diz-comissao-do-congresso-nos-eua/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 21:10:12
Título: Para tentar conter a inflação, Argentina congela preços de mil itens até
janeiro
Descrição: 'O fundamental é frear a inflação e garantir um trimestre de muito 
consumo', explica o secretário de Comércio Interior, Roberto Feletti
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/para-tentar-conter-a-inflacao-
argentina-congela-precos-de-mil-itens-ate-janeiro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 20:48:16
Título: MPE recomenda ao TSE que rejeite ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão
Descrição: Para o órgão, os processos não demonstram abuso de poder econômico ou
utilização indevida dos meios de comunicação
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mpe-recomenda-ao-tse-que-
rejeite-acoes-que-tentam-cassar-a-chapa-bolsonaro-mourao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 17:31:32
Título: Milícias digitais: Roberto Jefferson deixa o hospital e volta à prisão 
no Rio de Janeiro
Descrição: Na quarta-feira 13, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do bolsonarista
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/milicias-digitais-roberto-
jefferson-deixa-o-hospital-e-volta-a-prisao-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 16:13:20
Título: TSE nega recurso e mantém inelegibilidade de Pezão até 2022
Descrição: Ação movida por Marcelo Freixo acusa o ex-governador de ter 
favorecido pessoas jurídicas privadas diante de doações vultosas à sua campanha
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-nega-recurso-e-mantem-
inelegibilidade-de-pezao-ate-2022/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 16:10:05
Título: Em fila de vacinação, Flávio Bolsonaro recebe vaias e ouve gritos de 
‘miliciano’
Descrição: Protesto ocorreu em Brasília na tarde desta quinta-feira 14, quando o
filho do presidente recebeu a 2ª dose
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-fila-de-vacinacao-flavio-
bolsonaro-recebe-vaias-e-ouve-gritos-de-miliciano/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 15:52:19
Título: Líbano registra mortes e cenas de guerra durante protesto em Beirute
Descrição: Uma manifestação contra o juiz encarregado de investigar a explosão 
no porto de Beirute transformou a capital do país em uma zona de guerra
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/libano-registra-mortes-e-cenas-de-
guerra-durante-protesto-em-beirute/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2021-10-14 13:31:24
Título: Bolsonaro mente ao dizer que recuperados da Covid não devem se vacinar, 
entenda o porquê
Descrição: Apesar do ex-capitão, o País chega a 100 milhões de pessoas com 
vacinação completa e resiste ao discurso anticientífico
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-mente-ao-dizer-que-
recuperados-da-covid-nao-devem-se-vacinar-entenda-o-porque/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-14 12:59:11
Título: Crianças indígenas são ‘sugadas’ por maquinário de garimpo ilegal em 
Roraima, denunciam Yanomamis
Descrição: Os dois meninos, de 5 e 7 anos, estavam brincando no rio, próximas a 
uma balsa no garimpo ilegal, um morreu e outra segue desaparecido
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/criancas-indigenas-sao-sugadas-
por-maquinario-de-garimpo-ilegal-em-roraima-denunciam-yanomamis/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-14 21:36:20
Título: Bolsonaro tenta superar ministro “terrivelmente evangélico” no Supremo 
Tribunal Federal
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, pés largos, quer superar a crise da 
indicação de André Mendonça terrivelmente evangélico para a vaga de ministro no 
Supremo Tribunal Federal (STF). O líder do  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/bolsonaro-tenta-superar-ministro-
terrivelmente-evangelico-no-supremo-tribunal-federal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-14 19:52:53
Título: As condições da UNE para voltar às aulas presenciais em todo o País
Descrição: Em nota, a UNE pontuou as premissas para o retorno às aulas 
presenciais nas universidades públicas e privadas brasileiras. Segundo a 
entidade, o retorno também precisa ser condicionado à suspensão  Bem-vindo à 
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/as-condicoes-da-une-para-voltar-as-
aulas-presenciais-em-todo-o-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 00:58:43
Título: Volta às aulas presenciais: vacina para todos – Por Alexandre Padilha
Descrição: É importante que o governo se mobilize para que seja garantida a 
vacinação das crianças o quanto antes e a aplicação da dose de reforço para os 
profissionais da educação
Url :https://revistaforum.com.br/rede/volta-as-aulas-presenciais-vacina-para-
todos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 00:43:59
Título: Professar a nossa profissão – Por Chico Alencar
Descrição: Ser educadora ou educador é viver docentemente. Tirar de cada 
experiência vivida um aprendizado. Mudar sempre, para melhor
Url :https://revistaforum.com.br/rede/professar-a-nossa-profissao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 17:09:24
Título: Clã Marinho afasta Jorge Nóbrega e retoma comando da Globo
Descrição: João Roberto Marinho, mais político dos filhos de Roberto Marinho, 
assume presidência do grupo e colocará o filho, Paulo, no comando da TV
Url :https://revistaforum.com.br/midia/cla-marinho-afasta-jorge-nobrega-e-
retoma-comando-da-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 15:55:32
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Título: Vereadora Erika Hilton é destaque na revista Times
Descrição: A publicação estadunidense ressalta o fato da parlamentar ser a 
primeira mulher trans e negra eleita à Câmara Municipal de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/vereadora-erika-hilton-times/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 13:53:34
Título: Soberania? Bolsonaro autoriza entrada de forças militares dos EUA no 
Brasil
Descrição: Decreto assinado por Bolsonaro permite a entrada de 240 militares dos
EUA no Brasil para \exercício de adestramento\ das forças brasileiras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/soberania-bolsonaro-
autoriza-entrada-de-forcas-militares-dos-eua-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 13:51:24
Título: Vídeo: Em agressão covarde, PM espanca, enforca e aponta arma para 
empresária
Descrição: Vítima estaria devendo R$ 40 mil ao militar, ela afirmou não poder 
quitar o valor integral e sugeriu o parcelamento, o que irritou o sargento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-em-agressao-covarde-pm-espanca-
enforca-e-aponta-arma-para-empresaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 13:11:48
Título: Elijah Wood vai produzir filme com “versão mais atualizada” de Zé do 
Caixão
Descrição: Além da produção hollywoodiana, a obra de José Mojica Marins também 
está sendo adaptada por cineastas do México
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/elijah-wood-ze-caixao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 13:09:23
Título: Enquanto economia derrete, Congresso aumenta gastos
Descrição: Senado teve alta de 27,3% em relação a 2020, enquanto na Câmara foi 
de 1,5%, bolsonarista Bibo Nunes e filho do pastor R.R. Soares lideram gastos 
entre os deputados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/enquanto-economia-derrete-congresso-
aumenta-gastos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-14 13:08:12
Título: Cristovam Buarque declara apoio a Lula após agressões de Ciro a Dilma
Descrição: Por conta das agressões de Ciro, a hashtag #Siro, assim mesmo com 
“S”, foi parar em primeiro lugar no Twitter. Seu nome, de acordo com os 
internautas, se tornou impronunciável
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/cristovam-buarque-declara-apoio-
a-lula-apos-agressoes-de-ciro-a-dilma/

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-estrategia-
do-capitalismo-em-crise/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-15 05:35:42
Título: 'Estávamos começando a construir a nossa vida', diz viúva de catador de 
latas morto por militares do Exército
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Descrição: RIO — Foram apenas sete meses de relacionamento. No entanto, tempo 
suficiente para viveram \os melhores momentos\ da vida. Foi assim que a 
ambulante Dayana Horrara da Silva Fernandes, de 30 anos, definiu os dias que 
viveu com o catador de recicláveis Luciano Macedo, morto aos 27 anos, em abril 
de 2019, com quatro tiros disparados por militares do Exército. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/estavamos-comecando-construir-nossa-vida-diz-
viuva-de-catador-de-latas-morto-por-militares-do-exercito-25237168
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-15 06:00:40
Título: Alunos da UFRGS organizam abaixo-assinado por expulsão de doutorando 
investigado por racismo
Descrição: RIO - O Centro Acadêmico de Política Públicas (CAPP) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está organizando um abaixo-assinado pela 
expulsão do doutorando Álvaro Hauschild, investigado por racismo. A iniciativa, 
endossada por mais de 20 diretórios acadêmicos e movimentos estudantis, cobra 
medidas concretas além das notas de repúdio emitidas pela instituição.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/alunos-da-ufrgs-organizam-abaixo-assinado-
por-expulsao-de-doutorando-investigado-por-racismo-25236775
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-14 21:41:14
Título: Violência na fronteira entre Brasil e Paraguai avança mais uma semana 
sob a sombra do PCC
Descrição: Seis assassinatos na região de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã 
levantam suspeita da participação da facção paulista nos crimes. Chacina deixou 
quatro mortos, e policial foi executado
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-14/violencia-na-fronteira-entre-
brasil-e-paraguai-avanca-mais-uma-semana-sob-a-sombra-do-pcc.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-15 00:00:00
Título: Flávio Bolsonaro faz acordo após violação de direitos de grávida em loja
de chocolates alvo de suspeita
Descrição: A loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) 
manteve uma funcionária sem registro em carteira, deixou de recolher valores 
devidos ao FGTS e INSS e demitiu a trabalhadora sem justa causa quando ela 
estava grávida em 2020, segundo os documentos de uma ação trabalhista movida por
ela no começo deste ano.Leia mais (10/15/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/flavio-bolsonaro-faz-acordo-apos-violacao-de-direitos-de-
gravida-em-loja-de-chocolates-alvo-de-suspeita.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-15 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 15 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (15), marcada pelo reforço paraguaio na fronteira com o Brasil, pelo
pedido de congressistas americanos para que Biden recue na relação Brasil-EUA e 
pela entrada de militares americanos no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021101518125346-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-15-de-outubro/
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