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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 12:48:02
Título: Encontrado o corpo da segunda criança indígena vítima do garimpo em 
Roraima
Descrição: Dois meninos Yanomami foram 'sugados' por balsa do garimpo ilegal em 
terra indígena justamente no Dia das Crianças
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/encontrado-o-corpo-da-segunda-crianca-
indigena-vitima-do-garimpo-em-roraima/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-10-16
Título: Relatório da CPI detalha os núcleos da rede de fake news comandada por 
Jair Bolsonaro e seus filhos
Descrição: Jair Bolsonaro e seus filhos comandam o esquema de produção e 
disseminação de mentiras que causou a morte de centenas de milhares de 
brasileiros por covid-19, segundo o relatório do senador Renan Calheiros (MDB-
AL)
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/relatorio-da-cpi-detalha-os-nucleos-da-
rede-de-fake-news-comandada-por-jair-bolsonaro-e-seus-filhos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 09:56:54
Título: Acusado de matar Marielle Franco, Ronnie Lessa recebeu R$ 100 mil em 
dinheiro vivo sete meses após o crime
Descrição: O PM reformado e a esposa tiveram prisão preventiva decretada nesta 
quinta-feira (14) por lavagem de dinheiro, de 2014 a 2019, ele movimentou R$ 
5.729.013,40 em contas bancárias suas e de \laranjas\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/marielle-franco-ronnie-lessa-recebeu-r-
100-mil-em-dinheiro-vivo-sete-meses-apos-o-crime/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Secretário americano evita Brasil em giro pela América do Sul
Descrição: País ficou de fora da primeira viagem à região do chefe da diplomacia
dos EUA, Antony Blinken. Anúncio ocorre semanas depois de senadores americanos 
cobrarem secretário sobre investidas de Bolsonaro contra a democracia.
Url :https://www.dw.com/pt-br/secretário-americano-evita-brasil-em-giro-pela-
américa-do-sul/a-59523240?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-15 13:53:36
Título: Mais de 200 entidades lançam documento rejeitando MP que extingue Bolsa 
Família e PAA
Descrição: Organizações sociais divulgam pedido para que Congresso rejeite a 
Medida Provisória nº 1.061, entregue à casa em agosto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/15/mais-de-200-entidades-lancam-
documento-rejeitando-mp-que-extingue-bolsa-familia-e-paa

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 14:44:58
Título: ‘Inflação está muito elevada, inclusive para o nosso histórico’, diz 
diretor do BC
Descrição: Segundo Bruno Serra, o índice 'vinha comportado até a pandemia, [mas]
acelerou muito nos últimos 12 meses, mais do que os pares'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/inflacao-esta-muito-elevada-
inclusive-para-o-nosso-historico-diz-diretor-do-bc/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-15
Título: Culpado pela falta de fertilizantes é Bolsonaro, que fechou 3 fábricas no país
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Descrição: Presidente culpou crise energética da China ao afirmar que falta de 
fertilizantes pode causar desabastecimento em 2022. Só não disse que mandou 
fechar fábricas que garantiriam a produção do insumo no país…. Não disse também 
que, com isso, o Brasil se tornou 100% dependente de outros países e hoje 
importa fertilizantes da China, Ucrânia e Lituânia, e outras nações que já 
anunciaram redução e até interrupção na produção por causa do aumento dos 
custos.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/culpado-pela-falta-de-fertilizantes-e-
bolsonaro-que-fechou-3-fabricas-no-pais-21c1

Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-15
Título: Marcelo Zero: Exercícios militares conjuntos Brasil/EUA, a “colombianização” 
estratégica do País
Descrição: ...Os próximos exercícios conjuntos Brasil/EUA de adestramento 
combinado com o Exército dos EUA, denominados CORE (Combined Operations and 
Rotation Exercises), a serem realizados no Vale do Paraíba, foram concebidos 
durante a XXXVI Conferência Bilateral de Estado-Maior BRASIL-EUA, realizada em 
outubro de 2020. Ou seja, foram fruto de uma decisão exclusiva do governo 
Bolsonaro. Tais exercícios têm como objetivo principal incrementar a 
“interoperabilidade entre os dois exércitos”, o que evidencia o desejo dos EUA 
de usar as Forças Armadas do Brasil como forças auxiliares de seus interesses 
estratégicos. Com previsão de ocorrência todos os anos até 2028, eles foram 
iniciados, neste ano, entre os meses de janeiro e março, em Fort Polk, no Estado
de Louisiana, EUA.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/marcelo-zero-exercicios-
militares-conjuntos-brasil-eua-a-colombianizacao-estrategica-do-pais.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-15 21:27:00
Título: Organizações do campo e da cidade se unem em Conferência contra a Fome 
neste sábado (16)
Descrição: Com previsão de transmissão virtual ao vivo, evento é capitaneado 
pelo MST com Mídia Ninja e campanha 342 Artes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/15/organizacoes-do-campo-e-da-
cidade-se-unem-em-conferencia-contra-a-fome-neste-sabado-16

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 23:24:03
Título: Governo Bolsonaro pede ao STF para que não seja obrigado a combater a 
fome
Descrição: AGU pediu rejeição de ação movida pela OAB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-nao-obrigado-
combater-fome/

Fonte: Vatican News 
Título: Papa ao Diretor da FAO: \ Os produtores devem ser encorajados a tomar 
decisões éticas \
Descrição:O Pontífice envia uma mensagem a Qu Dongyu, Diretor-Geral da FAO, por 
ocasião do Dia Mundial da Alimentação 2021, e lembra-lhe que um dos maiores 
desafios para a humanidade é “vencer a fome de uma vez por todas” e que cada um 
de nós \ tem um papel a desempenhar na transformação dos sistemas alimentares em
benefício das pessoas e do planeta \.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/el-papa-al-director-de-la-
fao-jornada-mundial-de-la-alimentacion.html

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-15
Título: Falta de componentes faz Volks cortar parte da produção e pôr 1.500 em 
‘lay-off’ no ABC
Descrição:  A fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, 
trabalhará em turno único a partir de novembro. O corte na produção deve-se à 
falta de peças, problema que vem atingindo todo o setor automobilístico. Em 
setembro, a Anfavea (associação das montadoras) divulgou estimativa feita por 
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uma consultoria segundo a qual a indústria deixará de produzir, neste ano, de 
240 mil a 280 mil veículos. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC-
CUT), aproximadamente 1.500 trabalhadores entrarão em lay-off (suspensão dos 
contratos) no mês que vem, somando-se a outros 450 que já estão nessa 
modalidade. A fábrica tem por volta de 4.500 funcionários na produção, de um 
total de 8 mil.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2021/10/componentes-
volkswagen-producao-lay-off/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 16:39:57
Título: Ministro diz que empresários mobilizaram paralisação de caminhoneiros
Descrição: 'Não foi um movimento de caminhoneiros, mas político. Tinha outros 
agentes usando caminhão, como empresários de transporte e do agronegócio'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ministro-diz-que-empresarios-
mobilizaram-paralisacao-de-caminhoneiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 14:24:12
Título: Dia do Professor foi criado por Antonieta de Barros, primeira deputada 
negra do Brasil
Descrição: Filha de escrava liberta, Antonieta de Barros foi eleita em SC três 
anos após sufrágio que permitiu a participação política das mulheres e propôs a 
lei, que foi nacionalizada por João Goulart em 1963
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/dia-do-professor-foi-criado-por-
antonieta-de-barros-primeira-deputada-negra-do-brasil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-15 21:17:45
Título: Quilombolas que tiveram casas destruídas no PA devem retomar território,
diz Ministério Público
Descrição: Na Justiça, MPF diz que famílias têm direito a indenização por danos 
morais e materiais e retorno imediato a suas terras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/15/quilombolas-que-tiveram-casas-
destruidas-no-pa-devem-retomar-territorio-diz-ministerio-publico

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 16:25:45
Título: Chacina do Jacarezinho: Ministério Público denuncia policiais por morte 
de homem desarmado
Descrição: Crime teria sido praticado quando a vítima estava encurralada e já 
baleada no pé, agentes também retiraram o cadáver do local antes da perícia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ministerio-publico-denuncia-policiais-
por-morte-de-homem-jacarezinho/

Fonte: Montedo
Data: 2021-10-15
Título: Exército aluga material hospitalar pelo dobro do valor que gastaria com 
a compra
Descrição: O Exército brasileiro alugou cerca de 5 mil itens como armários, 
mesas, colchões, geladeiras, tomadas, lâmpadas e computadores pelo dobro do 
valor que gastaria para comprá-los. Tratavam-se de mobiliários e equipamentos 
para o hospital de campanha de Boa Vista, em Roraima, construído para atender 
pacientes durante a pandemia de Covid-19. A informação é de uma reportagem do 
site The Intercept Brasil . O negócio levantou suspeitas do Tribunal de Contas 
da União (TCU), que abriu um processo em setembro de 2020. Uma cópia do 
documento foi até mesmo enviada para a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 
da Covid no Senado, mas acabou passando despercebida em meio a todas as 
investigações de irregularidades diante da crise sanitária.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/10/15/exercito-aluga-material-hospitalar-
pelo-dobro-do-valor-que-gastaria-com-a-compra/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 09:36:32
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Título: Flávio Bolsonaro demitiu grávida que não era registrada em sua loja de 
chocolates
Descrição: Na semana passada, o filho 01 de Bolsonaro e seu sócio fizeram acordo
na Justiça e tiveram que recolher FGTS e INSS, além de indenizar a moça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-demitiu-gravida-que-
nao-era-registrada-em-sua-loja-de-chocolates/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 17:20:04
Título: Pazuello completa quatro meses no Planalto com agenda vazia e função 
obscura
Descrição: Um servidor que despacha diariamente no Planalto disse, sob condição 
de anonimato, não saber exatamente o que faz o general
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pazuello-completa-quatro-meses-no-
planalto-com-agenda-vazia-e-funcao-obscura/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 12:32:01
Título: Torturadores e criminosos da ditadura dão nome a 3.775 vias públicas do 
país
Descrição: Bolsonaro vetou projeto de lei que daria nome do Presidente João 
Goulart a Rodovia, filho afirmou: “é mais um ganho na biografia gigante do 
Jango”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/torturadores-e-criminosos-da-ditadura-
dao-nome-a-3-775-vias-publicas-do-pais/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 20:03:54
Título: PSOL indica ao STF crime de Bolsonaro em decreto que libera treinamento 
militar dos EUA
Descrição: Além do aspecto jurídico, 'trata-se de mais um ataque do governo 
Bolsonaro à soberania nacional', segundo a sigla
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/psol-indica-ao-stf-crime-de-
bolsonaro-em-decreto-que-libera-treinamento-militar-dos-eua-no-brasil/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-15 18:59:26
Título: MST lança loja online de alimentos agroecológicos e orgânicos no 
Distrito Federal
Descrição: Armazém do Campo vai comercializar produtos da reforma agrária e de 
cooperativas da agricultura familiar e camponesa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/15/mst-lanca-loja-online-de-
alimentos-agroecologicos-e-organicos-no-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-15 18:27:36
Título: Cinco motoristas de app são assassinados em uma semana, empresas não 
assumem responsabilidade
Descrição: Trabalhador e família só recebem assistência quando há comprovação de
que o aplicativo estava ligado no momento do crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/15/cinco-motoristas-de-app-sao-
assassinados-em-uma-semana-empresas-nao-assumem-responsabilidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-15 11:41:57
Título: Dia Mundial da Alimentação: 1ª feira ecológica do Brasil comemora 32 
anos neste sábado (16)
Descrição: A feira reúne 44 bancas de aproximadamente 140 famílias de 
agricultores ecologistas de 30 municípios do RS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/15/dia-mundial-da-alimentacao-1-
feira-ecologica-do-brasil-comemora-32-anos-neste-sabado-16
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-15 11:34:42
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Título: “Estão fatiando a Petrobrás”: entenda a estratégia do governo Bolsonaro 
para vender a empresa
Descrição: Pesquisa mostra que 57% da população brasileira é contra a 
privatização da empresa. Venda é feita “pelas beiradas\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/15/estao-fatiando-a-petrobras-
entenda-a-estrategia-do-governo-bolsonaro-para-vender-a-empresa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-15 10:20:49
Título: Movimento realiza ato contra o feminicídio no Distrito Federal e Entorno
nesta sexta (15)
Descrição: De janeiro até outubro, 18 mulheres foram vítimas de feminicídio no 
Distrito Federal (DF), última morte ocorreu no dia 3
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/15/movimento-realiza-ato-contra-o-
feminicidio-no-distrito-federal-e-entorno-nesta-sexta-15
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-15 08:28:42
Título: A contragosto, governo vê Câmara aprovar verba de R$ 234 mi para 
combater covid entre indígenas
Descrição: “É claramente uma vitória da luta indígena e dos partidos de 
oposição”, afirma deputado, ao comentar derrota do Planalto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/15/a-contragosto-governo-ve-camara-
aprovar-verba-de-r-234-mi-para-combater-covid-entre-indigenas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-15 08:09:32
Título: Simone Tebet: “Mais do que constrangidos, militares e nomes do Centrão 
devem ser indiciados”
Descrição: Senadora afirma que trabalho da comissão revelou existência de um \
núcleo militar\ operando em supostos esquemas ilegais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/15/simone-tebet-mais-do-que-
constrangidos-militares-e-nomes-do-centrao-devem-ser-indiciados
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 21:19:26
Título: 15 de novembro: Campanha Fora Bolsonaro discute na semana que vem 
manutenção dos atos
Descrição: Manifestações podem ser canceladas, com esforços voltados para o Dia 
da Consciência Negra, mas relatório da CPI pode influenciar decisões
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/15-de-novembro-campanha-fora-
bolsonaro-discute-na-semana-que-vem-manutencao-dos-atos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 20:48:26
Título: Filha de Jefferson diz que presidente do PTB fingiu ser pastora para 
visitá-lo no hospital
Descrição: Cristiane Brasil pediu ao PTB o afastamento de Graciela Nienov do 
comando da legenda
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/filha-de-jefferson-diz-que-
presidente-do-ptb-fingiu-ser-pastora-para-visita-lo-no-hospital/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 19:21:51
Título: Ministro do TSE libera ações que pedem cassação de Bolsonaro e Mourão 
para julgamento
Descrição: Caberá ao presidente do tribunal, ministro Luís Roberto Barroso, 
marcar a data
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ministro-do-tse-libera-acoes-
que-pedem-cassacao-de-bolsonaro-e-mourao-para-julgamento/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 19:17:57
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Título: ‘O jogo não terminou. Aras ainda espera ser indicado ao STF’, diz ex-
ministro da Justiça
Descrição: Para Eugênio Aragão, expectativa do PGR impõe dificuldades ao 
relatório da CPI da Covid, que recomendará o indiciamento de Jair Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/o-jogo-nao-terminou-aras-
ainda-espera-ser-indicado-ao-stf-diz-ex-ministro-da-justica/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 17:21:33
Título: Rosa Weber envia à PGR pedido de investigação contra Alcolumbre
Descrição: Há mais de 6 meses, André Mendonça aguarda a sabatina para ocupar a 
cadeira no STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/rosa-weber-envia-a-pgr-
pedido-de-investigacao-contra-alcolumbre/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 16:16:52
Título: Lira diz ao STF que impeachment é ‘solução extrema’ e não deve ter prazo
para análise
Descrição: 'O primeiro juiz das autoridades eleitas em uma democracia deve ser 
sempre o voto popular', alegou o presidente da Câmara em ação do PDT
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lira-diz-ao-stf-que-impeachment-e-
solucao-extrema-e-nao-deve-ter-prazo-para-analise/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-15 15:37:26
Título: Quadro insuficiente prejudica atuação do Ibama, diz auditor do TCU
Descrição: 'A gente identificou diversas mensagens proferidas em discursos de 
altas autoridades do governo desqualificando a atuação das entidades'
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/quadro-insuficiente-
prejudica-atuacao-do-ibama-diz-auditor-do-tcu/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-15 21:06:43
Título: Folha de S.Paulo destaca “Geringonça” de Requião para voltar ao governo 
do Paraná em 2022
Descrição: Uma reportagem da Folha, nesta sexta (15/10), destaca a Geringonça de
Roberto Requião para voltar ao governo do Paraná nas eleições de 2022. No 
Paraná, Roberto Requião, que já governou  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/folha-de-s-paulo-destaca-
geringonca-de-requiao-para-voltar-ao-governo-do-parana-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-15 20:36:58
Título: Capa da IstoÉ chama Bolsonaro de “genocida” enquanto a CPI titubeia em 
indiciar o presidente por genocídio
Descrição: A CPI da Covid titubeia na reta final sobre o indiciamento do 
presidente Jair Bolsonaro por genocídio e crime contra a humanidade, mas isso 
não impediu que a revista IstoÉ,  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/capa-da-istoe-chama-bolsonaro-de-
genocida-enquanto-a-cpi-titubeia-em-indiciar-o-presidente-por-genocidio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-15 10:37:32
Título: Dia do Professor: nunca o magistério foi tão aviltado na história deste 
País
Descrição: No ano do centenário de Paulo Freire, nunca o magistério foi tão 
aviltado por governos municipais, estaduais e federais embora haja raras 
exceções. Em regra, o quadro é de ameaça  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/dia-dos-professores-nunca-o-
magisterio-foi-tao-aviltado-na-historia-deste-pais/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-16 01:04:19
Título: Avaliação negativa de Guedes dispara 9 pontos, diz PoderData
Descrição: Ministro da Economia registra pior avaliação desde o início do 
governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/avaliacao-negativa-de-guedes-dispara-
9-pontos-diz-poderdata/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-16 00:59:15
Título: JN afirma que relatório da CPI será enviado ao TPI, em Haia
Descrição: Por conter acusação de genocídio de indígenas, documento será enviado
à corte internacional que julga crimes contra a humanidade. O presidente Jair 
Bolsonaro é um dos acusados por esse delito
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/jn-afirma-relatorio-cpi-enviado-tpi-
haia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 19:15:43
Título: 600 mil: Associação de Vítimas da Covid faz manifestação em frente ao 
Congresso
Descrição: Homenagem feita pela Avico acontece às vésperas da entrega do 
relatório final da CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/600-mil-associacao-vitimas-covid-
congresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 17:15:45
Título: Lula rebate empresário que o chamou de ‘indesejável’: “Quero continuar 
sendo porque não quero governar pra eles”
Descrição: Ex-presidente participou de evento com movimentos sociais para marcar
o Dia Mundial da Alimentação e voltou sua atenção para as pessoas que passam 
fome no país: \Essa gente que nós temos que representar\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-rebate-empresario-que-o-chamou-
de-indesejavel-quero-continuar-sendo-porque-nao-quero-governar-pra-eles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 15:30:14
Título: Polícia diz que investiga caso de radialista ameaçado por bolsonarista 
armado em Campinas (SP)
Descrição: Jerry de Oliveira, figura atuante no universo das rádios comunitárias
no país, afirma que vem sofrendo ameaças de morte e que chegou a ser intimidado 
com uma arma
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-investiga-caso-de-radialista-
ameacado-por-bolsonarista-em-campinas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 15:03:46
Título: Lula fala aos professores do Brasil, veja vídeo
Descrição: “Eu acho que ser professor é a arte das artes, é a profissão das 
profissões. A coisa mais importante que um país tem que ter é a qualidade dos 
seus professores”, disse Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-fala-aos-professores-do-brasil-
veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 14:59:26
Título: Dia dos Professores: separamos alguns filmes, livros e séries para 
celebrar a data
Descrição: Apesar da destruição da educação promovida pelo governo Bolsonaro, 
algumas obras mostram por que ela ainda é uma das ferramentas essenciais de 
transformação e emancipação e por que sobrevive a governos autoritários e 
obscurantistas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/professores-filmes-livros/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 13:51:25
Título: Explosão deixa pelo menos 62 mortos e mais de 70 feridos em mesquita no 
Afeganistão
Descrição: Ataque ocorreu em um dos templos mais populares entre os xiitas da 
província de Kandahar
Url :https://revistaforum.com.br/global/explosao-mesquita-afeganistao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 13:15:07
Título: “Vagabunda”: Eduardo Paes xinga Light, que foi privatizada por FHC em 
1996
Descrição: Prefeito do Rio teve chilique nas redes após corte de energia de 
prédios públicos pela empresa, que foi privatizada em 1996, no governo FHC. À 
época Eduardo Paes era deputado, filiado ao PFL, partido do vice, Marco Maciel
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vagabunda-eduardo-paes-xinga-light-
que-foi-privatizada-por-fhc-em-1996/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 11:48:16
Título: Mulher diz que mãe foi tratada como “cobaia” da Prevent Sênior: “Não via
a hora de receber o ‘kit Covid'”
Descrição: Ela não via a hora de receber o \kit covid\. Eles brincaram com uma 
coisa muito séria\, diz Kátia Carvalho, que perdeu pai e mãe durante a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mulher-diz-que-mae-foi-tratada-
como-cobaia-da-prevent-senior-nao-via-a-hora-de-receber-o-kit-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 11:44:15
Título: Homem gay parte pra cima de homofóbico que xingou amiga trans de 
“viadinho”, veja vídeo
Descrição: A cena se deu com um grupo de amigos que passava o feriado em 
Balneário Camboriú
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/homem-gay-homofobico-viadinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 11:06:58
Título: Médicos bolsonaristas perdem processo contra a Globo e tomam pito de 
juíza
Descrição: \Causa espanto que ainda haja profissionais da saúde dispostos a se 
valer de informações falsas em detrimento da saúde de seus pacientes\, afirmou a
juíza na ação em que a associação Médicos pela Vida pedia direito de resposta ao
Fantástico
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/medicos-bolsonaristas-
perdem-processo-contra-a-globo-e-tomam-pito-de-juiza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-15 11:01:30
Título: Datena diz que Moro “julgou mal” Lula e que petista estará no segundo 
turno
Descrição: \Tenho certeza que serei o próximo presidente da República\, afirmou 
o empresário, ele declarou, ainda, que aceitaria disputar prévias com outros 
presidenciáveis, como Mandetta e Rodrigo Pacheco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/datena-diz-que-moro-julgou-mal-lula-e-
que-petista-estara-no-segundo-turno/
 
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
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
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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: The Intercept
Data: 2021-10-15 11:00:28
Título: A guerra do CFM contra as mulheres
Descrição: Tomado pelo bolsonarismo, Conselho Federal de Medicina passou de 
defensor da autonomia feminina a algoz de gestantes e mulheres que não desejam 
engravidar.The post A guerra do CFM contra as mulheres appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/15/guerra-cfm-contra-mulheres/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-15 16:59:58
Título: EUA liberam entrada de brasileiros vacinados a partir de 8 de novembro, 
entenda regras
Descrição: Todas as vacinas aprovadas pela OMS, como Coronavac e AstraZeneca, 
serão aceitas pelos americanos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58933469?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-15 12:25:30
Título: Como o Conselho de Medicina silenciou diante do negacionismo de 
Bolsonaro e abraçou a cloroquina
Descrição: Responsável por fiscalizar práticas médicas, cúpula do CFM fez 
defesas públicas do presidente e permitiu que ele convertesse o uso de remédios 
fora da bula em uma política para covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-15/como-o-conselho-de-medicina-
silenciou-diante-do-negacionismo-de-bolsonaro-e-abracou-a-cloroquina.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-15 00:00:00
Título: Em relatório paralelo da CPI, Alessandro Vieira pede indiciamento de 
Bolsonaro e 11 que atuaram no governo
Descrição: O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou nesta sexta-
feira (15) um relatório da CPI da Covid em que sugere o indiciamento do 
presidente Jair Bolsonaro e de outros 11 integrantes e ex-integrantes do 
governo.Leia mais (10/15/2021 - 16h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/em-relatorio-paralelo-da-cpi-alessandro-vieira-pede-
indiciamento-de-bolsonaro-e-11-integrantes-do-governo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-15 00:00:00
Título: Google vai exigir processo de verificação para campanhas políticas em 
2022
Descrição: O Google anunciou nesta sexta-feira (15) que vai exigir um processo 
de verificação para campanhas políticas em anúncios veiculados na ferramenta de 
busca. A medida faz parte de um pacote da empresa para auxiliar o processo 
eleitoral de 2022.Leia mais (10/15/2021 - 13h31)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/google-vai-exigir-processo-de-verificacao-para-campanhas-
politicas-em-2022.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-10-15 00:00:00
Título: Tesouro dos EUA reporta US$ 590 milhões em pagamentos por ransomware em 
2021
Descrição: Um total de US$ 590 milhões (R$ 3,2 bilhões) em pagamentos por 
extorsões praticadas por hackers foram reportados na primeira metade de 2021, 
destaca um relatório divulgado nesta sexta-feira (15) pelo Tesouro dos Estados 
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Unidos, o que representa um ritmo superior ao total da década anterior, em meio 
à explosão desse tipo de crime.Leia mais (10/15/2021 - 22h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/10/tesouro-dos-eua-reporta-us-590-milhoes-em-pagamentos-por-
ransomware-em-2021.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-15 20:33:00
Título: Câmara pode votar na terça-feira proposta que altera composição do CNMP
Descrição: Texto também dá prazo para o Ministério Público elaborar código de 
ética
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/817316-camara-pode-votar-na-terca-feira-
proposta-que-altera-composicao-do-cnmp/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-15 10:33:43
Título: Justificativas dadas pelo ministro Guedes explicam alta da inflação no 
Brasil?
Descrição: A Sputnik Brasil conversou com o cientista político e professor da 
ESPM-SP Paulo Niccoli Ramirez para compreender as justificativas dadas pelo 
ministro da Economia Paulo Guedes sobre a alta da inflação e as possíveis 
medidas de contenção.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021101518126270-justificativas-dadas-
pelo-ministro-guedes-explicam-alta-da-inflacao-no-brasil/
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