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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-18 14:32:47
Título: Moradores de Fortaleza coletam alimentos de caminhão de lixo
Descrição: O caso aconteceu em frente a um supermercado no bairro Cocó, área 
nobre da cidade e foi registrado por um motorista de aplicativo no domingo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moradores-de-fortaleza-
coletam-alimentos-de-caminhao-de-lixo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 20:16:39
Título: Futuro incerto: fim do auxílio emergencial vai deixar milhões em 
situação de vulnerabilidade
Descrição: Governo diz que vai lançar novo programa de transferência de renda, 
mas número de pessoas beneficiadas vai diminuir
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/futuro-incerto-fim-do-auxilio-
emergencial-vai-deixar-milhoes-em-situacao-de-vulnerabilidade

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-18
Título: Vítimas da covid: ‘Merecíamos pedido de desculpas. Falamos de vidas e 
nossa dor não é mimimi’
Descrição: “Não é política. São nossas vidas”, disse taxista. Memorial em 
tributo às vítimas da covid será erguido em Brasília. “Para que nunca 
esqueçamos”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/vitimas-covid-
memorial-desculpas-bolsonaro/

Fonte: Conjur
Data: 2021-10-18
Título: CNMP decide pela demissão de procurador que encomendou outdoor da "lava 
jato"
Descrição: Por seis votos a cinco, nesta segunda-feira (18/10), a maioria do 
Conselho Nacional do Ministério referendou a recomendação da conselheira 
Fernanda Marinela de Sousa Santos — relatora de um PAD (processo administrativo 
disciplinar) contra o procurador Diogo Castor de Mattos — e decidiu pela 
demissão do integrante do MPF. O caso envolve a participação de Castor de Mattos
na criação de um outdoor em homenagem ao consórcio da "lava jato" em Curitiba.
Url : https://www.conjur.com.br/2021-out-18/cnmp-decide-demissao-procurador-
encomendou-outdoor

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-10-18
Título: Cármen Lúcia polemiza: “Enquanto mulher estou abaixo de cachorro”
Descrição: A ministra do STF Cármen Lúcia polemizou nesta segunda-feira (18). 
Ela comparou a pena para violência psicológica contra mulheres com a lei de 
proteção aos animais. A fala foi feita em um seminário promovido pelo TSE que 
tinha como tema a participação de mulheres na política.
A magistrada destacou que a pena mínima para maus-tratos a animais é a máxima 
para quem comete crime de violência psicológica contra uma mulher.
“Agora no Brasil, literal e legalmente, eu enquanto mulher estou abaixo de 
cachorro. Se estiver acontecendo algo comigo, quero que se aplique a lei de 
maus-tratos a animais, não quero o código penal”, disparou.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/carmen-lucia-cachorro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 00:52:02
Título: Polícia investiga morte de autor de livro sobre Marielle
Descrição: Leuvis Manuel Olivero foi assassinado a tiros por um carro em 
movimento no Rio de Janeiro

https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/futuro-incerto-fim-do-auxilio-emergencial-vai-deixar-milhoes-em-situacao-de-vulnerabilidade
https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/futuro-incerto-fim-do-auxilio-emergencial-vai-deixar-milhoes-em-situacao-de-vulnerabilidade
http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/vitimas-covid-memorial-desculpas-bolsonaro/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/vitimas-covid-memorial-desculpas-bolsonaro/
https://www.conjur.com.br/2019-ago-26/procurador-bancou-outdoor-promover-lava-jato
https://www.conjur.com.br/2021-out-18/cnmp-decide-demissao-procurador-encomendou-outdoor
https://www.conjur.com.br/2021-out-18/cnmp-decide-demissao-procurador-encomendou-outdoor
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/carmen-lucia-cachorro/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moradores-de-fortaleza-coletam-alimentos-de-caminhao-de-lixo/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moradores-de-fortaleza-coletam-alimentos-de-caminhao-de-lixo/


Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-morte-autor-livro-sobre-
marielle/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 13:27:05
Título: Sem absorventes e sem chuveiros: mulheres relatam risco à saúde da 
pobreza menstrual
Descrição: Veto de Jair Bolsonaro (sem partido) deixa população feminina na 
pobreza menstrual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/sem-absorventes-e-sem-chuveiros-
mulheres-relatam-risco-a-saude-da-pobreza-menstrual

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 07:32:30
Título: Outubro Rosa: conheça relação entre agrotóxicos e o câncer que mais mata
mulheres no Brasil
Descrição: Agricultoras expostas a pesticidas têm câncer de mama mais jovens, 
com mais agressividade e pior prognóstico, diz estudo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/outubro-rosa-conheca-relacao-
entre-agrotoxicos-e-o-cancer-que-mais-mata-mulheres-no-brasil

Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa: apostar na formação das meninas para um mundo mais inclusivo
Descrição: Está em andamento, em Milão, o Fórum das Mulheres no âmbito do G20 
realizado na Itália. A finalidade é identificar prioridades e diretrizes para 
uma retomada econômica e social pós-Covid, que seja inclusiva e tendo como 
centro as mulheres. Às participantes, o Papa Francisco dirigiu uma mensagem 
através do secretário de Estado, card. Pietro Parolin, reiterando a importância 
do tema em debate.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-10/papa-francisco-forum-
mulheres-g20-cardeal-parolin.html

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-18 14:30:00
Título: MPF acusa 8 militares e um médico por crimes cometidos pela ditadura no 
Araguaia
Descrição: Denúncias foram entregues ao Judiciário depois de 9 anos de 
investigação por ordem da Corte Interamericana de Direitos Humanos
Url :https://apublica.org/2021/10/mpf-acusa-8-militares-e-um-medico-por-crimes-
cometidos-pela-ditadura-no-araguaia/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Parlamentares denunciam uso de verba para covid-19 em publicidades 
superfaturadas
Descrição: Documentos apresentados por parlamentares da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal identificaram gastos milionários para a produção de vídeos por
várias produtoras contratadas pelo governo federal com verba destinada ao 
combate da covid-19. As irregularidades vão desde a cobrança de serviços que não
foram prestados, passando por altos salários e número elevado de profissionais, 
[ ]The post Parlamentares denunciam uso de verba para covid-19 em publicidades 
superfaturadas appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/parlamentares-
denunciam-uso-de-verba-para-covid-19-em-publicidades-superfaturadas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 09:48:35
Título: Entenda por que o gás de cozinha e a gasolina vão continuar encarecendo 
no país
Descrição: Governo culpa ICMS, mas participação do imposto caiu e o preço não 
para de aumentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/entenda-por-que-o-gas-de-
cozinha-e-a-gasolina-vao-continuar-encarecendo-no-pais 
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Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-18
Título: Covid: ‘Prevent deixou minha mãe morrer’, diz o jornalista Gilberto Nascimento; 
internauta não gosta e sugere à empresa ‘processar essa mídia de merda’
Descrição: Nesta segunda-feira (18/10), o UOL publicou comovente relato do 
jornalista investigativo e escritor Gilberto Nascimento sobre o tratamento que a
mãe, a aposentada Terezinha de Jesus, recebeu na Prevent Senior.
Vítima da covid-19, ela faleceu em março deste ano, aos 87 anos de idade.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/covid-prevent-deixou-minha-mae-
morrer-diz-o-jornalista-gilberto-nascimento-internauta-nao-gosta-e-sugere-a-
empresa-processar-essa-midia-de-merda.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 16:12:17
Título: ABJD protocola ação contra Deltan Dallagnol por interferência na delação
de Pedro Barusco 
Descrição: Mudanças em delação do ex-presidente da Petrobras teriam sido feitas 
para incluir nomes do PT entre os delatados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/abjd-protocola-acao-contra-
deltan-dallagnol-por-interferencia-na-delacao-de-pedro-barusco

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 19:04:46
Título: A pedido da PF, Moraes dá mais 60 dias para apuração sobre vazamento de 
inquérito por Bolsonaro
Descrição: Em agosto, presidente divulgou na internet informações sigilosas de 
apuração em andamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/a-pedido-da-pf-moraes-da-mais-
60-dias-para-apuracao-sobre-vazamento-de-inquerito-por-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 15:52:19
Título: Artigo | Padres comunistas, por Frei Sérgio Antônio Görgen
Descrição: Qualquer frase solta que fale em libertação, defesa de direitos, 
anti-fascismo, sociedade solidária, já vem a pecha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/artigo-padres-comunistas-por-
frei-sergio-antonio-gorgen

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 15:02:59
Título: MST vai processar bolsonarista que espalhou fake news sobre destruição 
de casas em Pernambuco
Descrição: Sem-terra visitarão conjunto habitacional na sexta-feira (22) para 
desmentir boato compartilhado por Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/mst-vai-processar-bolsonarista-
que-espalhou-fake-news-sobre-destruicao-de-casas-em-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 17:58:44
Título: Agronegócio gera medo e mortes em comunidade na Terra indígena Serrinha 
(RS)
Descrição: Ministério Publico Federal havia sido alertado por entidades sobre o 
conflito em 24 de setembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/agronegocio-gera-medo-e-mortes-
em-comunidade-na-terra-indigena-serrinha-rs

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 17:08:59
Título: Apib e Cimi denunciam tortura e assassinatos na Terra Indígena Serrinha,
no norte gaúcho
Descrição: Conflito deixou dois mortos e teria origem na prática de arrendamento
de terras para exploração pelo agronegócio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/apib-e-cimi-denunciam-tortura-e-
assassinatos-na-terra-indigena-serrinha-no-norte-gaucho
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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-18
Título: Caminhoneiros podem deflagar greve nacional a partir de 1º de novembro
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL) tem o prazo de 15 dias para 
atender a pauta de reivindicações dos caminhoneiros, caso não atenda, a 
categoria iniciará paralisação a partir do dia 1º de novembro. Essa decisão foi 
aprovada por caminhoneiros em encontro nacional realizado neste sábado (16), no 
Rio de Janeiro.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/caminhoneiros-podem-deflagar-greve-
nacional-a-partir-de-1-de-novembro-54d1

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 14:10:27
Título: Governo da Bolívia diz que oposição buscou paramilitares para matar o 
presidente Luis Arce
Descrição: Grupo criminoso seria o mesmo responsável pelo assassinato do 
presidente do Haiti em julho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/governo-da-bolivia-diz-que-
oposicao-buscou-paramilitares-para-matar-o-presidente-luis-arce

Fonte: Jornal Noticias – Moçambique 
Data: 2021-10-19
Título: En Mbzini (SudÁfrica): El presidente Nyusi dirige hoy una ceremonia en 
honor a Samora Machel
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Jacinto Nyusi, dirige hoy, 19 
de octubre, en Mbuzini, Sudáfrica, la ceremonia central en alusión al 35 
aniversario del accidente de aviación que mató al primer presidente de 
Mozambique, Samora Moisés Machel y otros treinta y tres miembros de su 
delegación, indica una nota de la presidencia recibida en la Sala de Redacción 
de Notícias. El evento, que tiene lugar bajo el lema 35 años de tragedia de 
Mbuzini, preservando el legado de Samora Machel, marca el fallecimiento de otro 
aniversario de la muerte del primer presidente de Mozambique independiente, que 
ocurrió a su regreso de Mbala, Zambia, en más una misión diplomática por la paz 
en la región sur del continente. El evento también contará con la presencia de 
Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, miembros de los gobiernos de Mozambique y Sudáfrica,
familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Mbuzini, con 
énfasis en la familia Machel.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/em-mbuzini-africa-do-sul-
presidente-nyusi-dirige-hoje-cerimonia-de-homenagem-a-samora-machel/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 17:48:29
Título: Alex Saab, diplomata venezuelano, foi preso e extraditado aos EUA sem 
amparo legal 
Descrição: Governo venezuelano denuncia perseguição de personagem chave para 
driblar o bloqueio econômico aplicado pelos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/alex-saab-diplomata-venezuelano-
foi-preso-e-extraditado-aos-eua-sem-amparo-legal

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 17:20:15
Título: Presidenta da Mães da Praça de Maio defende que Argentina não pague o 
FMI
Descrição: Em ato do Dia da Lealdade Peronista, Hebe de Bonafini diz que fome é 
preocupação maior que dívida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/presidenta-da-maes-da-praca-de-
maio-defende-que-argentina-nao-pague-o-fmi

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 15:12:34
Título: Revolta social que abriu caminho para Constituinte no Chile completa 2 
anos
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Descrição: Movimentos sociais denunciam prisões políticas e impunidade para 
policiais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/revolta-social-que-abriu-
caminho-para-constituinte-no-chile-completa-2-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 17:46:10
Título: “Não vamos ceder até o iFood se manifestar”: entregadores de Atibaia 
pegam o bastão das greves
Descrição: Como parte da onda de breques feitos em seis cidades só em outubro, 
trabalhadores de Atibaia paralisam desde sexta (15)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/nao-vamos-ceder-ate-o-ifood-se-
manifestar-entregadores-de-atibaia-pegam-o-bastao-das-greves
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 16:53:18
Título: Justiça do Rio aceita denúncia contra dois policiais envolvidos na 
Chacina do Jacarezinho
Descrição: Agentes são acusados de homicídio qualificado e fraude processual em 
operação mais letal do RJ e que deixou 28 mortos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/justica-do-rio-aceita-denuncia-
contra-dois-policiais-envolvidos-na-chacina-do-jacarezinho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 13:48:18
Título: Deputado bolsonarista que quebrou placa de Marielle é hostilizado no Rio
de Janeiro
Descrição: Rodrigo Amorim (PSL) esteve em Santa Teresa para evento do governo do
estado e chamou moradores de \vagabundos\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/deputado-bolsonarista-que-
quebrou-placa-de-marielle-e-hostilizado-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 12:55:13
Título: Carla Zambelli é multada por não pagar indenização a Tom Zé e praticar \
litigância de má-fé\
Descrição: \Ninguém de boa-fé deseja ser associado a escândalos na compra de 
vacinas\, diz acórdão que pune a deputada bolsonarista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/carla-zambelli-e-multada-por-
nao-pagar-indenizacao-a-tom-ze-e-praticar-litigancia-de-ma-fe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 12:27:35
Título: Lei que prevê distribuição de absorventes higiênicos no DF não saiu do 
papel
Descrição: No Brasil, 28% das brasileiras já ficaram sem dinheiro para comprar 
insumos de higiene pessoal.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/lei-que-preve-distribuicao-de-
absorventes-higienicos-no-df-nao-saiu-do-papel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 11:40:09
Título: Inflação e pobreza ameaçam soberania alimentar de famílias no Distrito 
Federal
Descrição: Capital do país teve a maior alta na cesta básica e foi onde a 
pobreza mais cresceu
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/inflacao-e-pobreza-ameacam-
soberania-alimentar-de-familias-no-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-18 08:00:55
Título: \CPI parou o genocídio\: senadores celebram vitórias e dizem que 
comissão \não acabou em pizza\
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Descrição: Mesmo antes de relatório, membros da comissão apontam que 
investigação evitou mais mortes e corrupção na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/cpi-parou-o-genocidio-senadores-
celebram-vitorias-e-dizem-que-comissao-nao-acabou-em-pizza
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-19 05:00:12
Título: PEC do Conselho do MP, que tira o sono de Dallagnol, vai a votação na 
Câmara, entenda o que muda
Descrição: A proposta altera a composição e as atribuições do CNMP. Procuradores
denunciam interferência, mas especialistas apontam corporativismo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pec-do-conselho-do-mp-que-tira-o-
sono-de-dallagnol-vai-a-votacao-na-camara-entenda-o-que-muda/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-18 21:34:00
Título: Campanha Fora Bolsonaro decide apoiar atos antirracistas de 20 de 
novembro
Descrição: A coalizão não tem previsão de coordenar mais protestos em 2021, 
partidos como PDT e Solidariedade se mobilizam para 15 de novembro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/campanha-fora-bolsonaro-decide-
apoiar-atos-antirracistas-de-20-de-novembro2/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-18 20:51:57
Título: STF forma maioria para rejeitar ação do PSOL contra atitudes e discursos
de Bolsonaro na pandemia
Descrição: A relatora da ação, Rosa Weber, indicou um 'inconformismo genérico' e
a sugestão de uma 'curatela judicial'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stf-forma-maioria-para-
rejeitar-acao-do-psol-contra-atitudes-e-discursos-de-bolsonaro-na-pandemia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-18 20:37:36
Título: PF pede 45 dias para concluir inquérito sobre prevaricação de Bolsonaro 
no caso Covaxin
Descrição: A corporação alega ao STF que tem de acessar documentos relacionados 
à compra da vacina que seguem sob sigilo do Ministério da Saúde
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pf-pede-ao-stf-45-dias-para-
concluir-inquerito-sobre-possivel-prevaricacao-de-bolsonaro-no-caso-covaxin/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-18 19:17:50
Título: Mourão diz ao TSE que não participou de esquema de disparo de mensagens 
em 2018
Descrição: O vice se manifestou no âmbito de duas ações que pedem a cassação da 
chapa que venceu as últimas eleições presidenciais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mourao-diz-ao-tse-que-nao-
participou-de-esquema-de-disparo-de-mensagens-em-2018/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-18 18:56:18
Título: Bolsonaro mente sobre situação econômica e tenta comparar sua gestão com
a de Haddad
Descrição: 'O Brasil é o que menos está sofrendo com a economia. Tem alguns 
revoltados comigo aí', disse
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-mente-sobre-
situacao-economica-e-tenta-comparar-sua-gestao-com-a-de-haddad/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-18 17:11:16
Título: Moraes prorroga a investigação da PF contra Bolsonaro por vazamento de 
inquérito sigiloso
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Descrição: A decisão, que estende a apuração por 60 dias, atende a pedido da 
própria corporação, o ex-capitão divulgou fake news sobre as eleições
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-prorroga-a-investigacao-da-
pf-contra-bolsonaro-por-vazamento-de-inquerito-sigiloso/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-18 14:45:33
Título: Bancos lucram R$ 62 bilhões no 1º semestre e rentabilidade volta ao 
nível pré-pandemia
Descrição: O Banco Central avalia que 'os resultados tendem a seguir melhorando 
com o avanço da vacinação e com a recuperação da atividade econômica'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bancos-lucram-r-62-bilhoes-
no-1o-semestre-e-rentabilidade-volta-ao-nivel-pre-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-18 21:52:40
Título: URGENTE: Deputado governista denuncia corrupção no Porto de Paranaguá 
[vídeo]
Descrição: O deputado Plauto Miró (União Brasil) denunciou da tribuna, nesta 
segunda-feira (18/10), um suposto esquema de corrupção no Porto de Paranaguá e 
Antonina (APPA). Segundo o parlamentar governista, a APPA  Bem-vindo à verdade, 
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/urgente-deputado-governista-
denuncia-corrupcao-no-porto-de-paranagua-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-18 17:56:13
Título: Facebook planeja construir um mundo virtual para seus usuários chamado 
‘metaverso’
Descrição: Mark Zuckerberg, dono do Facebook, planeja que sua plataforma de 
aplicação na internet construa um mundo virtual para os 2,85 bilhões de usuários
de forma responsável. Será possível no âmbito  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/facebook-planeja-construir-um-
mundo-virtual-para-seus-usuarios-chamado-metaverso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-18 17:34:07
Título: Senadores caem no choro com depoimentos de vítimas na CPI da Covid, siga
ao vivo
Descrição: Os brutos também choram. Que o digam os senadores da CPI da Covid, 
que se emocionaram com depoimentos de vítimas diretas e indiretas na pandemia. 
Chorando, Humberto Costa (PT-PE) afirmou  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/senadores-caem-no-choro-com-
depoimentos-de-vitimas-na-cpi-da-covid-siga-ao-vivo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-18 12:42:18
Título: Efeito Bolsonaro: preço dos combustíveis obriga 62,5% a diminuir uso de 
carros e motos, diz pesquisa
Descrição: A Paraná Pesquisas afirma que 62,5% dos brasileiros diminuíram a 
frequência na utilização do seu veículo particular, seja carro ou moto, devido 
ao aumento dos combustíveis (gasolina, etanol, diesel) o  Bem-vindo à verdade, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/efeito-bolsonaro-preco-dos-
combustiveis-obriga-625-a-diminuir-uso-de-carros-e-motos-diz-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 01:42:16
Título: No Roda Viva, Alessandro Vieira minimiza divergências na CPI: “Relatório
será aprovado por ampla maioria”
Descrição: Segundo o senador, que apresentou \relatório paralelo\ ao de Renan 
Calheiros, \a gravidade dos fatos é maior que qualquer divergência\, Fabiano 
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Contarato vai na mesma linha: \As provas foram muito bem apuradas e eventuais 
discordâncias não vão interferir\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-roda-viva-alessandro-vieira-
minimiza-divergencias-na-cpi-relatorio-sera-aprovado-por-ampla-maioria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 01:11:05
Título: PMs intimidam familiares de adolescente assassinado após absolvição de 
sargento
Descrição: Câmeras flagraram policiais batendo à porta da casa do avô da vítima 
e fotografando o local. Parentes afirmam que unidades do batalhão de elite ao 
qual pertence o agente inocentado vêm rondando o bairro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pms-intimidam-familiares-adolescente-
assassinado-absolvicao-sargento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 00:55:19
Título: Veleiro da Marinha brasileira bate em ponte de pedestres no Equador, 
veja vídeos
Descrição: Um dos rebocadores da marinha equatoriana afundou ao tentar ajudar o 
navio \Cisne Branco\ do Brasil, acidente não deixou feridos
Url :https://revistaforum.com.br/global/veleiro-da-marinha-brasileira-bate-em-
ponte-de-pedestres-no-equador-veja-videos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 23:52:58
Título: “Chefe” do tráfico de cocaína nos aviões da FAB é preso pela PF
Descrição: Chico Bomba seria, segundo investigações, o \patrocinador\ das 
remessas de entorpecentes para Europa em aviões militares, como no episódio de 
39 kg de pasta base de cocaína na aeronave da Presidência da República, 
apreendidos na Espanha em 2019
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/chefe-trafico-cocaina-avioes-fab-preso-
pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 22:27:01
Título: “Tribunais internacionais terão que ser provocados”, diz Silvio Almeida 
após relatos de vítimas da pandemia
Descrição: O PhD em Direito e presidente do Instituto Luiz Gama, após os 
depoimentos à CPI, atestou: \Fica a certeza de que o presidente e todos que o 
apoiam direta ou indiretamente desgraçaram a sociedade brasileira\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tribunais-internacionais-terao-que-
ser-provocados-diz-silvio-almeida-apos-relatos-de-vitimas-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 19:08:35
Título: “Elite corrupta”: STF rejeita ação do Véio da Havan contra Paulo Pimenta
(PT)
Descrição: Empresário bolsonarista acusava deputado petista de injúria por 
declarações feitas nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/elite-corrupta-stf-rejeita-acao-do-
veio-da-havan-contra-paulo-pimenta-pt/
 
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 18:23:43
Título: Moraes cobra explicações de hospital por vídeo de Roberto Jefferson
Descrição: Preso desde agosto, o ex-deputado voltou a gravar provocações contra 
o ministro do STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moraes-explicacoes-de-hospital-video-
roberto-jefferson/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 17:42:10
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Título: Desigualdade: Supermercado no Jd. Ângela (SP) entrega bandeja vazia até 
cliente pagar pela carne
Descrição: Unidades do Extra em bairros fora da periferia seguem procedimento 
padrão, e cliente recebe o produto já dentro da bandeja, segundo funcionários, 
prática é feita para evitar roubos, que aumentaram na pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/supermercado-no-jd-angela-entrega-
bandeja-vazia-carne/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 17:40:52
Título: Maioria do STF vota para manter ordem de prisão do bolsonarista Zé 
Trovão
Descrição: Como Alexandre de Moraes se declarou impedido de votar no caso, o 
resultado de 5 a 0 formou maioria contra o “influenciador”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/maioria-do-stf-vota-para-manter-ordem-
de-prisao-do-bolsonarista-ze-trovao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 15:38:48
Título: Julgamento de bolsonarista deve definir se fake news sobre urnas é crime
Descrição: TSE julga o caso do deputado estadual Fernando Francischini (PSL-PR) 
e pode firmar jurisprudência sobre consequências da disseminação de notícias 
falsas no processo eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/julgamento-de-bolsonarista-deve-
definir-se-fake-news-sobre-urnas-e-crime/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 14:30:56
Título: Guru de Trump, Steve Bannon é acusado de obstruir investigação sobre 
ataque ao Capitólio dos EUA
Descrição: Câmara quer encontrar vínculos entre Trump e seu conselheiro nos 
fatos que antecederam o ataque feito no dia 6 de janeiro para impedir a 
legitimação de Joe Biden como presidente do país
Url :https://revistaforum.com.br/global/steve-bannon-acusado-de-obstruir-
investigacao-sobre-ataque-ao-capitolio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 13:36:47
Título: Governo Bolsonaro nomeia militar investigada por espionar governo do PT
Descrição: Alvo da CPI da Arapongagem, em 2012, a tenente-coronel Soraya Barbosa
Sales de Almeida será coordenadora-geral de informação da Secretaria Especial de
Relações Institucionais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/governo-bolsonaro-nomeia-
militar-investigada-por-espionar-governo-do-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 13:10:25
Título: Polícia conclui investigação sobre racismo sem ouvir a vítima
Descrição: Um homem negro denunciou em junho deste ano ter sido perseguido por 
segurança do Hotel Renaissance, em São Paulo, ao procurar um local para jantar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/policia-investigacao-racismo/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 12:43:15
Título: TCU investiga Forças Armadas por uso de verba para compra de vacina 
contra Covid
Descrição: Há indícios de irregularidades em parceria entre os ministérios da 
Saúde e Defesa assinada por Elcio Franco, ex-braço direito de Eduardo Pazuello
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/tcu-investiga-forcas-
armadas-por-uso-de-verba-para-compra-de-vacina-contra-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 11:35:25
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Título: Juízes chegam a receber R$ 1 milhão por ‘venda’ de férias
Descrição: Levantamento mostra que país pagou R$ 2,4 bilhões em quatro anos para
magistrados que venderam parte ou o total dos seus dias de descanso, a categoria
tem direito a 60 dias de férias
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/juizes-chegam-a-receber-r-1-milhao-
por-venda-de-ferias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-18 09:52:23
Título: Presidente do CFM pediu a liberação do uso de cloroquina para tratar 
Covid-19
Descrição: Parecer não teria tido aval científico de especialistas da área, 
visto que remédio é ineficaz no tratamento da doença, próximo de Bolsonaro, 
Mauro Ribeiro é um dos investigados pela CPI da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/presidente-do-cfm-liberacao-
cloroquina/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-19 04:00:22
Título: Ex-músico de Pixinguinha faz vaquinha virtual para gravar novo disco
Descrição: RIO — O cavaco que chorava na última formação da banda do maestro 
Pixinguinha (1897-1973) era o de Mestre Siqueira, de 84 anos. O músico, cantor e
compositor, morador de Maria da Graça, também tocou ao lado de Cartola (1908-
1980). 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ex-musico-de-pixinguinha-faz-vaquinha-
virtual-para-gravar-novo-disco-25234921
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-18 11:51:35
Título: A invenção do “Bolsonaro paz e amor” é uma zombaria grotesca à 
inteligência
Descrição: As forças mais conservadoras das instituições, por mais estranho que 
possa parecer, preferem o Bolsonaro fascista e incapaz de governar a uma solução
democrática e moderna
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-10-18/a-invencao-do-bolsonaro-paz-e-
amor-e-uma-zombaria-grotesca-a-inteligencia.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-18 22:34:00
Título: Pandemia prejudicou desenvolvimento das crianças, alertam especialistas
Descrição: Segundo Unicef, primeira infância foi impactada pelo aumento da 
pobreza e pela suspensão dos serviços escolares e de saúde materna
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/817768-pandemia-prejudicou-
desenvolvimento-das-criancas-alertam-especialistas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-18 16:19:00
Título: Câmara entrega Prêmio Nise da Silveira 2021 nesta quarta
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/817661-camara-entrega-premio-nise-da-
silveira-2021-nesta-quarta/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-19 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 19 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (19), marcada por Eduardo Bolsonaro brincando de sheik, pela nova 
proposta para auxílio de R$ 400, pela movimentação militar dos EUA em Taiwan e 
pela OTAN lamentando a decisão da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021101918137278-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-19-de-outubro/
 
Fonte: A Nova Democracia 
Data: 2021-10-17

https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021101918137278-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-19-de-outubro/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021101918137278-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-19-de-outubro/
https://www.camara.leg.br/noticias/817661-camara-entrega-premio-nise-da-silveira-2021-nesta-quarta/
https://www.camara.leg.br/noticias/817661-camara-entrega-premio-nise-da-silveira-2021-nesta-quarta/
https://www.camara.leg.br/noticias/817768-pandemia-prejudicou-desenvolvimento-das-criancas-alertam-especialistas/
https://www.camara.leg.br/noticias/817768-pandemia-prejudicou-desenvolvimento-das-criancas-alertam-especialistas/
https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-10-18/a-invencao-do-bolsonaro-paz-e-amor-e-uma-zombaria-grotesca-a-inteligencia.html
https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-10-18/a-invencao-do-bolsonaro-paz-e-amor-e-uma-zombaria-grotesca-a-inteligencia.html
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ex-musico-de-pixinguinha-faz-vaquinha-virtual-para-gravar-novo-disco-25234921
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ex-musico-de-pixinguinha-faz-vaquinha-virtual-para-gravar-novo-disco-25234921
https://revistaforum.com.br/noticias/presidente-do-cfm-liberacao-cloroquina/
https://revistaforum.com.br/noticias/presidente-do-cfm-liberacao-cloroquina/
https://revistaforum.com.br/direitos/juizes-chegam-a-receber-r-1-milhao-por-venda-de-ferias/
https://revistaforum.com.br/direitos/juizes-chegam-a-receber-r-1-milhao-por-venda-de-ferias/


Título: Mais de 3 mil soldados se preparam para novo massacre na Área Tiago 
Campin dos Santos, em RO 
Descrição: No final da tarde do dia 16 de outubro, sábado, recebemos em nossa 
redação um vídeo de uma camponesa moradora de Nova Mutum Paraná, em Rondônia. O 
vídeo registra várias dezenas de carros da Polícia Militar (PM) de Rondônia, 
Força Nacional de Segurança e Polícia Federal. É possível ver, também, pelo 
menos dois helicópteros militares sobrevoando em uma área feita de zona de 
pouso. Se trata de um gigantesco aparato de guerra que as forças repressivas do 
velho Estado movimentam nas proximidades do Acampamento Tiago Campin dos Santos.
Url : https://anovademocracia.com.br/noticias/16642-urgente-ro-mais-de-3-mil-
soldados-se-preparam-para-novo-massacre-na-area-tiago-campin-dos-santos
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