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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-17 14:25:45
Título: Fome no Brasil: 20 milhões não têm o que comer e metade do país está em 
insegurança alimentar
Descrição: O programa Fórum Onze e Meia deste domingo (17/10) fala sobre a fome 
no Brasil, que já atinge 20 milhões de brasileiros, segundo levantamento da Rede
Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede 
Penssan). Apresentação: Anderson Moraes Convidados: Frei Sérgio, é frei 
franciscano, membro da Ordem dos Frades Menores. Como militante [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/fome-no-brasil-20-milhoes-nao-tem-o-que-
comer-e-metade-do-pais-esta-em-inseguranca-alimentar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-17 11:49:55
Título: Deputados pedem prisão de Dallagnol após denúncia sobre delação de 
Barusco
Descrição: Diálogos obtidos pela Polícia Federal na Operação Spoofing mostram a 
atuação de procuradores, Kakay escreveu nota sobre o assunto, veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputados-pedem-prisao-de-dallagnol-
apos-denuncia-sobre-delacao-de-barusco/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-17 18:59:14
Título: Governo teve ‘intenção de causar dano na pandemia’, afirma relatório da 
CPI
Descrição: O texto passou a imputar a Bolsonaro e ao ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello o crime de homicídio qualificado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-teve-intencao-de-causar-
dano-na-pandemia-afirma-relatorio-da-cpi/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-17 21:33:47
Título: CPI: Renan quer mais tempo para apresentar relatório final
Descrição: O presidente da comissão, Omar Aziz, reagendou a leitura do relatório
para quarta-feira, mas o relator quer um prazo maior para pacificar 
entendimentos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-renan-mais-tempo-apresentar-
relatorio-final/

Fonte: MST
Data: 2021-10-17
Título: Após ataque à acampamento, jagunços voltam a ameaçar famílias Sem Terra 
no Tocantins
Descrição: Carros com jagunços voltam a sondar o Acampamento Dom Celso, em Porto
Nacional/TO, durante a manhã deste domingo (17), após ataque de pistoleiros na 
última sexta-feira
Url : https://mst.org.br/2021/10/17/apos-ataque-a-acampamento-jaguncos-voltam-a-
ameacar-familias-sem-terra-no-tocantins/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-17 18:12:08
Título: Bispos reagem após ataque de deputado bolsonarista que xingou Dom 
Orlando, CNBB e Papa
Descrição: Cúpula da CNBB assina documento e promete ir à Justiça contra 
parlamentar paulista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/17/bispos-reagem-apos-ataque-de-
deputado-bolsonarista-que-xingou-dom-orlando-cnbb-e-papa
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Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa: é hora de frear a locomotiva descontrolada da ganância humana
Descrição: Um premente apelo aos \poderosos da Terra\ para trabalhar por um 
mundo mais justo, cancelando o \sistema de morte\: é a mensagem do Papa ao IV 
Encontro Mundial dos Movimentos Populares. Francisco pede o cancelamento da 
dívida dos países pobres, o fim das armas, das agressões e sanções e a quebra de
patente para todos tenham acesso às vacinas. Como propostas concretas: um 
salário mínimo e a redução da jornada de trabalho.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-10/papa-francisco-mensagem-
movimentos-populares.html

Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-17
Título: Jeferson Miola: Sem projeto a favor do Brasil, oligarquias só têm plano anti-Lula,
o ‘estraga-festa’ do banquete servido às custas da hecatombe humana
Descrição: Sem projeto a favor do Brasil, oligarquias só têm plano anti-Lula. O 
banqueiro Roberto Setúbal apela para o otimismo.
“Temos de acreditar na terceira via” [17/10], proclama o copresidente do 
Conselho de Administração do Itaú-Unibanco, instituição que em 2020 obteve lucro
líquido de R$ 18,5 bilhões e que no 1º semestre de 2021 já lucrou R$ 12,9 
bilhões – cifra 59,4% superior ao lucro obtido no mesmo período do ano passado.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/jeferson-miola-sem-projeto-a-favor-
do-brasil-oligarquias-so-tem-plano-anti-lula-o-estraga-festa-do-banquete-
servido-as-custas-da-hecatombe-humana.html

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-10-17
Título: Mais da metade dos eleitores de Bolsonaro não votariam nele de novo, diz
pesquisa
Descrição: Bolsonaro está derretendo e já perdeu metade de sua base eleitoral, 
segundo pesquisa Genial/Quaest. Só 52% dizem que votariam novamente no 
governante brasileiro. Dos arrependidos, 21% dos eleitores dizem que vão migrar 
para o presidente Lula. Ciro Gomes tem 8%, Doria 7% e brancos e nulos 
representam 12%.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/bolsonaro-eleitores-voto-
pesquisa/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-17 17:30:13
Título: Cimi e Apib relatam tortura e assassinatos em Terra Indígena Serrinha, 
no Rio Grande do Sul
Descrição: Conflito deixou dois mortos e teria origem na prática de arrendamento
de terras para exploração pelo agronegócio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/17/cimi-e-apib-relatam-tortura-e-
assassinatos-em-terra-indigena-serrinha-no-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-17 15:33:19
Título: Agrotóxicos: 17 pontos para compreender os perigos do novo decreto de 
Bolsonaro
Descrição: Campanha Contra os Agrotóxicos e Pela Vida identificou principais 
mudanças, retrocessos e até possíveis ilegalidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/17/agrotoxicos-17-pontos-para-
compreender-os-perigos-do-novo-decreto-de-bolsonaro

Fonte: Poder360
Título: MME se reúne com Fundação Cobra Coral para tratar de crise hídrica
Descrição: Entidade é presidida por “médium que incorpora o espírito e mentor 
Cacique Cobra Coral\
Url :https://www.poder360.com.br/energia/mme-tem-reuniao-com-entidade-esoterica-
para-tratar-de-tragedia-energetica/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-17 18:46:15
Título: Inflação alta afasta jovens de Bolsonaro, mostra Ipec
Descrição: Eles afirmaram preferir votar em qualquer outro candidato, 
independentemente de suas convicções partidárias
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/inflacao-alta-afasta-jovens-de-
bolsonaro-mostra-ipec/

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: Caso Veja: o naufrágio do jornalismo brasileiro
Descrição: César Locatelli:Novo livro de Luís Nassif traz exemplos revoltantes 
de banditismo jornalístico, político,  judicial...
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=51876

Fonte: Xinhua
Título: EUA pagam US $ 1.000 por notícias falsas no plano de desacreditar os 
investimentos chineses, revela diário do Zimbábue
Descrição: O Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do 
Departamento de Estado dos EUA está implementando "um plano intrincado" 
projetado por Washington para difamar as empresas chinesas no Zimbábue "por meio
de desinformação, mentiras e sensacionalismo na mídia independente e nas redes 
sociais". Um artigo publicado em 21 de setembro pelo maior jornal do Zimbábue, 
The Herald, revela que os EUA estão financiando e treinando repórteres locais 
para escrever histórias contra a China e desacreditar os investimentos do país 
asiático.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/18/c_1310252612.htm 

Fonte: Consortium News
Data: 2021-10-16
Título: O que Baraitser pensou sobre a conspiração para matar ou sequestrar 
Assange
Descrição: Em sua decisão em janeiro contra a extradição do editor do WikiLeaks 
preso , a magistrada Vanessa Baraitser expressou um alto grau de compreensão 
pelo desejo da CIA de eliminar Assange, escreve Joe Lauria.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/16/what-baraitser-thought-about-the-
plot-to-kill-or-abduct-assange/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-17 19:15:35
Título: Renan: acusações de Bolsonaro podem mudar, mas é certo que ele 
prevaricou
Descrição: O relator da comissão disse que haverá uma conversa prévia da cúpula 
da comissão para discutir as tipificações criminais e tipos penais
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/renan-acusacoes-de-bolsonaro-
podem-mudar-mas-e-certo-que-ele-prevaricou/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-17 16:00:26
Título: CPI: Calheiros diz que Pazuello será indiciado por vários crimes
Descrição: 'Pazuello desfila nos corredores do Planalto arrastando milhares de 
cadáveres', disse o relator da comissão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/calheiros-diz-que-pazuello-
sera-indiciado-por-varios-crimes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 01:31:31
Título: Luciana Santos é reeleita presidenta do PCdoB
Descrição: O partido realizou congresso neste final de semana, onde renovou 
comitê central e aprovou resolução política
Url :https://revistaforum.com.br/politica/luciana-santos-e-reeleita-presidenta-
do-pcdob/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-17 13:34:21
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Título: STF protege democracia do Brasil contra ataques golpistas de Bolsonaro, 
diz Le Monde
Descrição: Especialistas defendem que seria necessária uma discussão mais 
profunda sobre o lugar que ocupa o sistema judiciário no País
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-protege-democracia-do-brasil-
contra-ataques-golpistas-de-bolsonaro-diz-le-monde/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-17 12:17:31
Título: Presidente da Petrobrás defende lucro e diz ser contra tabelar preço de 
combustíveis
Descrição: Só neste ano, a Petrobras subiu a gasolina em 60% nas refinarias, e o
diesel, em mais de 50%
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/presidente-da-petrobras-
defende-lucro-e-diz-ser-contra-tabelar-preco-de-combustiveis/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-17 09:40:12
Título: Blogueiro bolsonarista cede direitos do Terça Livre e dribla bloqueio de
Moraes
Descrição: Allan dos Santos é investigado no inquérito das fake news, acusado de
propagar desinformação e promover ataques virtuais contra o STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/blogueiro-bolsonarista-cede-
direitos-do-terca-livre-e-dribla-bloqueio-de-moraes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-17 19:34:26
Título: Afinal, Bolsonaro pode ser preso após indiciamento na CPI da Covid?
Descrição: A CPI da Covid poderá imputar até 32 anos de prisão para o presidente
Jair Bolsonaro. O tempo máximo de cumprimento de pena saltou de 30 para 40 anos 
na  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/afinal-bolsonaro-pode-ser-preso-
apos-indiciamento-na-cpi-da-covid/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-17 18:47:58
Título: Aécio Neves é “esquecido” por Eduardo Leite em evento do PSDB de Minas 
[ouça]
Descrição: O governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato a presidente dentro
das prévias do PSDB, Eduardo Leite, apagou da lista dos presentes de um evento 
do PSDB mineiro o  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/aecio-neves-e-esquecido-por-
eduardo-leite-em-evento-do-psdb-de-minas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-17 13:13:32
Título: Sem Zé Trovão, caminhoneiros prometem greve contra Bolsonaro dia 1º de 
novembro
Descrição: Foragido da justiça no México, Zé Trovão, o líder dos caminhoneiros 
não estará presente na próxima manifestação de 1º de novembro. Os profissionais 
da estrada prometeram uma nova paralisação a  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/sem-ze-trovao-caminhoneiros-
prometem-greve-contra-bolsonaro-dia-1o-de-novembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-17 16:06:56
Título: CPI vai pedir o indiciamento de 66 pessoas ligadas a Bolsonaro, 
inclusive seus filhos
Descrição: Vários aliados de Bolsonaro, entre eles políticos, empresários, 
médicos, empresas e assessores fazem parte da lista, veja aqui
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-vai-pedir-o-indiciamento-de-66-
pessoas-ligadas-a-bolsonaro-inclusive-seus-filhos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-17 13:15:34
Título: Lula nega que, se for candidato, não dará entrevistas à Globo
Descrição: Ricardo Noblat deu a nota em seu blog, ex-presidente negou à Fórum a 
informação através de sua assessoria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-nega-que-se-for-candidato-nao-
dara-entrevistas-a-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-17 12:48:03
Título: Milícias exploram lanchonetes, creches e estacionamento em hospitais do 
Rio
Descrição: Durante depoimento à CPI, em junho, Witzel afirmou que corre risco de
morte nas mãos de milicianos que participam de uma suposta máfia da saúde no 
estado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/milicias-exploram-lanchonetes-creches-
e-estacionamento-em-hospitais-do-rio/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-17 13:11:28
Título: O filme 'patriótico' chinês que virou a maior bilheteria do mundo em 
duas semanas
Descrição: O sucesso do filme A Batalha do Lago Changjin pode ser uma má notícia
para Hollywood, que quer crescer na China. Em duas semanas, o longa já arrecadou
mais de R$ 3,4 bilhões.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-58946997?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-17 17:57:29
Título: Gloria Steinem: “O autoritarismo começa com o controle sobre o corpo das
mulheres”
Descrição: A legendária feminista, de 87 anos, fala ao EL PAÍS em sua casa de 
Nova York, a poucos dias de receber o Prêmio Princesa de Astúrias na Espanha. As
meninas e as idosas, diz, são as mulheres liberadas dos papéis de gênero
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-17/gloria-steinem-o-
autoritarismo-comeca-com-o-controle-sobre-o-corpo-das-mulheres.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-10-17 00:00:00
Título: O que é metaverso, a nova aposta das gigantes de tecnologia
Descrição: No fim do último mês de setembro, o Facebook anunciou investimento de
US$ 50 milhões (R$ 272,5 mi)  para construir seu próprio metaverso.Leia mais 
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