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Fonte: New York Times  > World News
Data: 2021-10-20 08:16:21
Título: Resposta à pandemia de Bolsonaro atrai reivindicação de crimes contra a 
humanidade
Descrição: Um relatório dos legisladores inicialmente disse que Jair Bolsonaro 
deveria ser acusado de homicídio em massa e genocídio, acusando-o de permitir 
que a Covid-19 se espalhasse em uma tentativa fracassada de obter imunidade 
coletiva.
Url :https://www.nytimes.com/2021/10/19/world/americas/bolsonaro-covid-19-
brazil.html

Fonte: The Guardian
Data: 2021-10-19 20:19:41
Título: Acusar Bolsonaro de assassinato por causa do pedágio de Covid, diz o 
projeto de relatório do senado brasileiro
Descrição: O rascunho do texto diz que negligência, incompetência e oposição à 
ciência aumentaram o número de mortos 'estratosféricos'. O presidente 
brasileiro, Jair Bolsonaro, deve enfrentar acusações de assassinato por seu 
papel no número de mortes por coronavírus “estratosféricos” do país, um esboço 
de relatório de uma investigação do Senado sobre a crise de Covid no Brasil 
recomendou. O documento de 1.078 páginas, publicado pela mídia brasileira na 
tarde desta terça-feira, não deve ser votado pela comissão até a próxima semana 
e ainda pode ser modificado pelos senadores. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/oct/19/bolsonaro-coronavirus-brazil-
murder-charges-senate-report

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-10-20 06:16:18
Título: Senadores da CPI retiram acusações de genocídio e homicídio contra 
Bolsonaro
Descrição: Cúpula do G7 da comissão também decidiram não propor o indiciamento 
do senador Flávio Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/senadores-da-cpi-retiram-
acusacoes-de-genocidio-e-homicidio-contra-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 08:59:19
Título: CPI da Covid: sai “genocídio”, entra “crimes contra a humanidade”
Descrição: O G7, núcleo duro da CPI da Covid resolveu em reunião nesta terça-
feira amenizar os termos do relatório final, elaborado por Renan Calheiros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-da-covid-sai-genocidio-entra-
crimes-contra-a-humanidade/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-20 01:55:37
Título: Bolsonaro fica entre o crime contra a humanidade e o charlatanismo no 
relatório da CPI da Pandemia
Descrição: Vazamento do parecer do relator Renan Calheiros antecipa discussão 
que os senadores travarão até o dia 26 para definir o grau de gravidade da 
conduta do presidente durante a crise de saúde da covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-19/bolsonaro-fica-entre-o-crime-
contra-a-humanidade-e-o-charlatanismo-no-relatorio-da-cpi-da-pandemia.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-19 21:21:20
Título: Bolsonaro adia novo auxílio emergencial, oposição critica e sociedade 
reage 
Descrição: Mercado financeiro pressiona contra os custos financeiros da medida, 
e equipe conduzida pelo ministro Paulo Guedes cede
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/19/bolsonaro-adia-novo-auxilio-
emergencial-oposicao-critica-sociedade-reage-e-a-fome-que-espere

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 23:40:10
Título: Guedes se revolta com estratégia “fura teto” do Auxílio Brasil: “De 
jeito nenhum”
Descrição: Lançamento do programa seria nesta terça, mas foi adiado pro 
divergências no governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-se-revolta-com-estrategia-fura-
teto-do-auxilio-brasil-de-jeito-nenhum/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-19 12:35:36
Título: O Brasil de Bolsonaro tem inflação, fome e falta de soberania
Descrição: A inflação se acirrou nas garras do Ministério de Minas e Energia, 
sob influência direta de pitacos do presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-brasil-de-bolsonaro-tem-inflacao-
fome-e-falta-de-soberania/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 15:14:33
Título: Preço médio do gás de cozinha ultrapassa R$ 100 pela primeira vez, 
gasolina sobe 3,3%
Descrição: Preço médio do combustível passou de R$ 6,117 para R$ 6,321, no Mato 
Grosso, botijão foi encontrado a R$ 135
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/preco-medio-gas-de-cozinha-ultrapassa-r-
100-pela-primeira-vez-gasolina-sobe/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 01:50:50
Título: CUFA doa cestas básicas às famílias que reviraram caminhão de lixo em 
busca de comida em Fortaleza
Descrição: Ao chegar no local, a equipe da Central Única das Favelas encontrou 
as mesmas pessoas no aguardo, novamente, da passagem do caminhão do lixo, 
doações serão feitas mensalmente
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/cufa-doa-cestas-basicas-as-familias-
que-reviraram-caminhao-de-lixo-em-busca-de-comida-em-fortaleza/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-19 13:13:00
Título: Semana da alimentação saudável: MST-RS doa mais de 5 toneladas de 
produtos da Reforma Agrária
Descrição: Entre os locais beneficiados estão cozinhas comunitárias, associações
de moradores e creches da periferia na Capital
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/19/semana-da-alimentacao-saudavel-
mst-rs-doa-mais-de-5-toneladas-de-produtos-da-reforma-agraria

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-19 12:00:00
Título: Brasil continua a vender agrotóxico banido nos EUA e que pode diminuir 
QI de crianças
Descrição: Banido recentemente dos EUA, Europa e Argentina, inseticida 
clorpirifós continua na lista dos mais vendidos no Brasil. Não há data para 
revisão
Url :https://apublica.org/2021/10/brasil-continua-a-vender-agrotoxico-banido-
nos-eua-e-que-pode-diminuir-qi-de-criancas/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-19 16:53:18
Título: CNMP abre processo contra procuradores da Lava Jato por vazamento de 
denúncia
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Descrição: O grupo compôs a força-tarefa da operação no Rio de Janeiro e foi 
questionado por ex-senadores
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/cnmp-abre-processo-contra-
procuradores-da-lava-jato-por-vazamento-de-denuncia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-19 16:18:13
Título: Dois meses sem receber: governo não paga bolsa de formação de docentes 
em universidade do RS
Descrição: Comunidade repudia o atraso no pagamento de bolsas de programas 
essenciais para professores e estudantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/19/dois-meses-sem-receber-governo-
nao-paga-bolsa-de-formacao-de-docentes-em-universidade-do-rs

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 22:54:50
Título: Filme Marighella será exibido em assentamento do MST na Bahia com 
presença de Wagner Moura
Descrição: Lançado oficialmente em 2019 no Festival de Berlim, filme sobre o 
guerrilheiro baiano passou por suposta tentativa de censura e não foi exibido no
Brasil até agora, estreia nacional está marcada para 4 de novembro
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/filme-marighella-sera-exibido-em-
assentamento-do-mst-na-bahia-com-presenca-de-wagner-moura/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-19 15:32:26
Título: TO: Quatro dias após tiros contra acampamento, MST questiona silêncio da
polícia e do Incra
Descrição: Mesmo após dois boletins de ocorrência, nenhuma autoridade se 
posicionou publicamente ou visitou o acampamento Dom Celso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/19/to-quatro-dias-apos-tiros-
contra-acampamento-mst-questiona-silencio-da-policia-e-do-incra
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-19 13:41:32
Título: Sem água, sem porta, sem banheiro: por que fazem greve alunos de escola 
do Campo em Cascavel
Descrição: Estudantes cobram do governo do estado do Paraná investimento em 
infraestrutura para colégio em assentamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/19/sem-agua-sem-porta-sem-banheiro-
por-que-fazem-greve-alunos-de-escola-do-campo-em-cascavel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-19 12:33:00
Título: Campanha de solidariedade doa 11 toneladas de alimentos para famílias 
vulneráveis do RS e do MS
Descrição: Instituto encabeça rede de solidariedade voltada a atender 
necessitados e fomentar a produção de alimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/19/campanha-de-solidariedade-doa-
11-toneladas-de-alimentos-para-familias-vulneraveis-do-rs-e-do-ms
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-19 10:46:22
Título: Análise | A CPI esqueceu dos generais?
Descrição: Ao lado de Bolsonaro, marchavam os generais e coronéis, cientes do 
próprio papel e ecoando o obscurantismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/19/analise-a-cpi-esqueceu-dos-
generais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-19 07:58:36
Título: Energia limpa, mas nem tanto: os parques eólicos que abalam vidas em 
Pernambuco
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Descrição: Reportagem visitou famílias no agreste pernambucano que afirmam que 
eólicas têm profundos impactos sociais e ambientais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/19/energia-limpa-mas-nem-tanto-
osparqueseolicos-que-abalam-vidas-e-destroem-casas-em-pernambuco
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 05:00:22
Título: O Brasil precisa, mais do que nunca, do livro e da leitura
Descrição: O PLS 49/2015 é uma iniciativa para aproximar mais e mais brasileiros
e brasileiras do prazer da leitura
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-brasil-precisa-mais-do-que-nunca-
do-livro-e-da-leitura/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-19 21:46:56
Título: ‘Preciso ser convencido, mas até agora não fui’, diz Aziz sobre 
imputação de genocídio a Bolsonaro
Descrição: 'Ele tem crimes sérios, só que o genocídio é muito mais sério que 
isso tudo', afirmou o presidente da CPI da Covid
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/preciso-ser-convencido-mas-
ate-agora-nao-fui-diz-aziz-sobre-imputacao-de-genocidio-a-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-19 20:05:26
Título: CPMI das Fake News pode ser ‘casa para receber denúncias’ nas eleições 
de 2022, diz senador
Descrição: 'Não vamos focar nas eleições de 2018, porque já estaremos em 2022', 
afirmou a CartaCapital o presidente da comissão mista
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cpmi-das-fake-news-pode-ser-casa-
para-receber-denuncias-nas-eleicoes-de-2022-diz-angelo-coronel/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-19 18:06:32
Título: Petrobras não atenderá demanda de combustíveis em novembro e acende 
alerta de desabastecimento
Descrição: A empresa diz ter recebido 'pedidos muito acima dos meses anteriores 
e de sua capacidade de produção'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/petrobras-nao-atendera-
demanda-de-combustiveis-em-novembro-e-acende-alerta-de-desabastecimento/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-19 15:18:49
Título: Procon vai multar rede de supermercados por entregar bandeja de carne 
vazia a clientes
Descrição: Unidades do Extra pediam que o pagamento do alimento fosse feito 
antes no caixa, como forma de coibir roubos, segundo cliente
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/procon-vai-multar-rede-de-
supermercados-por-entregar-bandeja-de-carne-vazia-a-clientes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-19 14:09:33
Título: Sem auxílio do Estado e patrocínio, ONG de apoio a pessoas trans pode 
fechar em 2022
Descrição: Com um custo mensal de 30 mil reais, a Casa Chama busca apoio 
internacional e da sociedade civil para manter suas atividades
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/sem-auxilio-do-estado-e-com-
pouco-patrocinio-ong-de-apoio-a-pessoas-trans-corre-o-risco-de-fechar-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-20 00:41:43
Título: URGENTE: Cassação no TSE muda composição na Assembleia Legislativa do 
Paraná
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Descrição: A Composição da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) sofrerá 
mudança com a cassação de um deputado do PSL: Subtenente Everton. O julgamento 
do Delegado Francischini, também do PSL, foi suspenso  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/urgente-cassacao-no-tse-muda-
composicao-na-assembleia-legislativa-do-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-19 22:31:48
Título: Auxílio Brasil suspenso gera crítica da oposição Bolsonaro: ‘presidente 
não tem alma nem coração’
Descrição: O líder da Minoria na Câmara, deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), 
denunciou o governo Jair Bolsonaro de tratar de forma eleitoreira o desespero 
dos que passam fome. A crítica foi em  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/auxilio-brasil-suspenso-gera-
critica-da-oposicao-bolsonaro-presidente-nao-tem-alma-nem-coracao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-19 21:31:17
Título: General Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, fugiu de 
manifestação no Paraná
Descrição: O general Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, fugiu de uma
manifestação contra os preços abusivos dos combustíveis no Paraná. O ex-diretor-
geral brasileiro da Itaipu Binacional e atual presidente  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/general-joaquim-silva-e-luna-
presidente-da-petrobras-fugiu-de-manifestacao-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-19 18:58:57
Título: Dólar em alta bate R$ 5,60, Paulo Guedes reage: ‘aha, uhu, o BC é 
nosso!’
Descrição: O Banco Central do Brasil interveio no mercado e, mesmo assim, a 
cotação do dólar continua alta nesta terça-feira (19/10). A moeda americana 
bateu a casa de R$ 5,60. O  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/dolar-em-alta-bate-r-560-paulo-
guedes-reage-aha-uhu-o-bc-e-nosso/

Fonte: Poder360
Título: Comissão que apura invasão ao Capitólio aprova condenação de Steve 
Bannon
Descrição: Acusação é de desacato criminal, já que aliado de Trump não 
compareceu a depoimento no Congresso
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/comissao-que-apura-invasao-ao-
capitolio-aprova-condenacao-de-steve-bannon/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 02:09:12
Título: “Mamãe desobediente – Um olhar feminista sobre a maternidade” é lançado 
no Brasil
Descrição: Livro da jornalista e socióloga catalã Esther Vivas chega ao Brasil 
após ter sido publicado na Espanha e em diferentes países da América Latina, 
saiba mais
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/mamae-desobediente-maternidade-
feminista-livro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 14:22:05
Título: Procurador da Lava Jato é demitido e cresce pressão por punição para 
Dallagnol
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a demissão do procurador 
Diogo Castor que financiou outdoor em defesa da Lava Jato. Juristas pedem 
investigação de Deltan Dallagnol e Athayde Ribeiro Costa, no Conselho Nacional 
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do Ministério Público (CNMP), por terem alterado delação para incluir o PT. E 
mais: as polêmicas do relatório final da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/procurador-da-lava-jato-e-demitido-e-
cresce-pressao-por-punicao-para-dallagnol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 01:06:26
Título: A pequena revolução da UERJ – Por Ricardo Lodi
Descrição: Neste momento em que setores radicalizados da sociedade promovem uma 
guerra cultural contra as universidades públicas, chegando a ter quem propusesse
a extinção da UERJ, ela se apresenta, mais forte, relevante e includente como 
nunca
Url :https://revistaforum.com.br/debates/pequena-revolucao-uerj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 01:01:54
Título: TSE se aproxima de maioria para cassação de bolsonarista por fake news 
sobre urnas eletrônicas
Descrição: Três ministros votaram contra o deputado estadual Fernando 
Francischini (PSL), julgamento é inédito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-cassacao-bolsonarista-fake-news-
urnas-eletronicas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 00:30:12
Título: Pode faltar combustível e será preciso importar, repassando custos, 
dizem distribuidoras
Descrição: Entidade que representa o setor afirma que Petrobras tem feito cortes
de até 50% nos pedidos e que redução pode causar desabastecimento. Em caso de 
compra do exterior, preços podem disparar muito mais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/faltar-combustivel-sera-preciso-
importar-repassando-custos-distribuidoras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 23:43:13
Título: Lira exige comprovante de vacina contra Covid para entrar na Câmara, 
bolsonaristas se revoltam
Descrição: Trabalhos 100% presenciais na Casa serão retomados a partir do dia 25
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lira-exige-comprovante-de-vacina-
contra-covid-para-entrar-na-camara-bolsonaristas-se-revoltam/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 22:40:56
Título: Farra e paranoia: GSI pagará R$ 645 mil em dois drones para “proteger” 
Bolsonaro
Descrição: Em mais um caso de gasto exorbitante e desnecessário, presidente 
volta a usar dinheiro público para manter vida nababesca, descolado da realidade
dos brasileiros. Edital foi aberto nesta terça-feira (19)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/farra-paranoia-gsi-645-mil-dois-drones-
proteger-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 22:09:48
Título: TSE define data para julgar ações contra chapa Bolsonaro-Mourão
Descrição: Presidente e vice são investigados por abuso de poder econômico e uso
indevido dos veículos de comunicação nas eleições de 2018
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-define-data-para-julgar-acoes-
contra-chapa-bolsonaro-mourao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 18:34:12
Título: Merval e Miriam Leitão já defenderam uso do termo “genocida” contra 
Bolsonaro
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Descrição: Em editorial nesta terça, O Globo diz que é \um abuso\ relatório da 
CPI acusar presidente de \genocídio\. O que mudou?
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/merval-e-miriam-leitao-
ja-defenderam-uso-do-termo-genocida-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 17:19:12
Título: “Representatividade LGBT está apenas no começo”, diz diretor da Marvel
Descrição: Kevin Feige, diretor do Marvel Studios afirmou que o filme \Eternos\,
que terá um personagem gay, chega com muito atraso em relação aos quadrinhos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/representatividade-lgbt-
marvel/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 15:00:26
Título: Governo Bolsonaro deve prorrogar Auxílio Emergencial até abril de 2022
Descrição: Durante evento em Minas Gerais, o presidente afirmou que já \está 
batido o martelo\ e que em breve o valor será revelado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-prorrogar-auxilio-
emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 14:37:14
Título: Flávio Dino quita a segunda parcela do 13º dos servidores em 12 de 
novembro
Descrição: Antecipação já virou tradição no estado, que conta com várias outras 
medidas socioeconômicas para desenvolver a economia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-quita-a-segunda-parcela-
do-13o-dos-servidores-em-12-de-novembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 12:59:11
Título: Secretário da Secom, olavista é demitido após passar oito dias em viagem
a Dubai
Descrição: Felipe Cruz Pedri foi autorizado pelo ministro Fábio Faria a integrar
a excursão milionária do governo Bolsonaro aos Emirados Árabes Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/secretario-da-secom-
demitido-viagem-dubai/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 12:46:32
Título: Bolsonaro está entre os dez deputados que mais gastaram com despesas 
médicas na Câmara
Descrição: Apesar de ter assegurado plano de saúde pela Câmara, o presidente 
gastou sozinho R$ 435,3 mil entre 2015 e o fim de 2018
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-esta-entre-os-dez-deputados-
que-mais-gastaram-com-despesas-medicas-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 12:22:46
Título: Globo dá um mês de assinatura grátis para quem assistir prévias do PSDB
Descrição: Segundo Haddad, a promoção “configura doação de recursos em proveito 
de um partido político”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/globo-da-um-mes-de-assinatura-gratis-
para-quem-assistir-previas-do-psdb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 11:47:12
Título: Presidenta da UNE, Bruna Brelaz sofre ataques racistas e misóginos
Descrição: Após conceder entrevista para a \Folha de S. Paulo\, estudante foi 
chamada de \cadela\ e \fascista\, \Mais uma negra a serviço da casa-grande\, 
escreveu um homem no Twitter
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/presidenta-da-une-bruna-brelaz-ataques-
racistas-e-misoginos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 11:46:30
Título: Tudo caro: café da manhã acumula alta de quase 10%, aponta FGV
Descrição: Alta no preço dos alimentos deve se manter nos próximos meses, 
pesquisa também aponta que o Brasil deve registrar inflação acima da apurada 
entre os países emergentes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cafe-alta-fgv/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 11:22:12
Título: Mulher pede hambúrger à polícia para se livrar de estuprador, ouça o 
áudio
Descrição: O policial disse ter ouvido a voz do agressor ao fundo, em tom 
ameaçador. Segundo o agente, foi isso que o levou a compreender a mensagem 
cifrada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulher-pede-hamburger-a-policia-para-se-
livrar-de-estuprador-ouca-o-audio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 10:57:19
Título: Defensoria pede soltura de homem condenado a 7 anos de prisão por furtar
carne em supermercado de SP
Descrição: Desempregado e pai de uma criança de 6 anos, o homem declarou à 
Polícia Militar, no ato da prisão em flagrante, que havia furtado os itens 
porque “estava passando por dificuldades”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-condenado-a-prisao-por-furtar-
carne-supermercado-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 10:01:38
Título: Ajudante de ordens confirma encontro entre Bolsonaro e Luis Miranda, que
denunciou corrupção no governo
Descrição: Em depoimento à PF, Jonathas Diniz Vieira Coelho disse que recebeu 
mensagem de Miranda na qual ele pedia para avisar o presidente sobre um \esquema
de corrupção pesado\ no Ministério da Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ajudante-confirma-encontro-
entre-bolsonaro-e-luis-miranda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-19 09:16:50
Título: CNMP e sociedade civil colocam partido da Lava Jato nas cordas
Descrição: Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) de demitir 
o procurador Diogo Castor de Mattos dos quadros do MPF por instalação de outdoor
exaltando a operação Lava Jato coincide com denúncia que paira sobre Dallagnol e
Athayde Ribeiro Costa. Os dois teriam manipulado a delação do ex-executivo da 
Petrobras, Pedro Barusco. Deputados e Grupo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/cnmp-e-sociedade-civil-colocam-partido-
da-lava-jato-nas-cordas/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-10-19 19:55:20
Título: Vídeo: Conselheiros do CFM incentivaram prescrição da cloroquina em 
reunião secreta do gabinete paralelo
Descrição: Secretários do Ministério da Saúde também participaram de encontro 
virtual, até agora inédito, organizado por Carlos Wizard. The post Vídeo: 
Conselheiros do CFM incentivaram prescrição da cloroquina em reunião secreta do 
gabinete paralelo appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/19/video-conselheiros-cfm-cloroquina-
gabinete-secreto-covid/
 
Fonte: OGlobo
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Data: 2021-10-20 04:00:23
Título: Área destinada à agricultura quase triplica no Brasil em 35 anos, e soja
já ocupa território maior que a Itália, diz MapBiomas
Descrição: RIO — Imagens de satélite feitas entre 1985 e 2020 e analisadas pelo 
MapBiomas revelaram aos pesquisadores que houve uma grande expansão da 
agricultura no Brasil neste período de 35 anos. Áreas de lavouras como soja e 
milho, por exemplo, triplicaram. As plantações de soja já ocupam uma área maior 
que a Itália e comparável à de países como República do Congo, Vietnã ou 
Malásia. Lavouras como de café e citrus também tiveram um crescimento 
semelhante, segundo o estudo, de 2,7 vezes. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/area-destinada-agricultura-quase-triplica-
no-brasil-em-35-anos-soja-ja-ocupa-territorio-maior-que-italia-diz-mapbiomas-
25243049
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-20 04:30:25
Título: 'O desequilíbrio ambiental afeta a nossa saúde muito mais do que se 
pensa', diz pesquisadora
Descrição: RIO DE JANEIRO — Lilian Catenacci é veterinária. Mas suas pesquisas 
tratam da saúde das pessoas e do planeta como um todo. Estuda “Saúde Única (One 
Health)”, um conceito que trata da integração entre a saúde humana, a saúde 
animal e o ambiente. Adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o 
princípio se tornou vanguarda com a pandemia de Covid-19, cuja origem é 
associada ao desequilíbrio ambiental. Por suas pesquisas, Catenacci, de 39 anos,
foi uma das vencedoras do programa “Para Mulheres na Ciência”, uma iniciativa da
L’Oréal Brasil, em parceria com a UNESCO e a Academia Brasileira de Ciências 
(ABC). 
Url :https://oglobo.globo.com/saude/ciencia/o-desequilibrio-ambiental-afeta-
nossa-saude-muito-mais-do-que-se-pensa-diz-pesquisadora-25242111
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-20 07:54:21
Título: CPI da Covid: Por que papel de Bolsonaro e genocídio dividem senadores 
em relatório final
Descrição: Resultado de mais de seis meses de trabalho, o relatório da CPI da 
covid-19 será entregue nesta quarta-feira.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58975945?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-19 00:00:00
Título: Renan quer cobrar Barros, Wizard, Nise, Prevent e mais 6 por dano moral 
coletivo na pandemia
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, quer 
cobrar de políticos, médicos e empresários danos morais coletivos causados na 
pandemia pela defesa do \kit Covid\ e da imunidade de rebanho.Leia mais 
(10/19/2021 - 18h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/renan-quer-cobrar-barros-wizard-nise-prevent-e-mais-6-por-
dano-moral-coletivo-na-pandemia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-19 00:00:00
Título: Justiça anula provas e encerra ação criminal contra Rosemary Noronha, 
ex-assessora de Lula
Descrição: A Justiça Federal em São Paulo considerou nulas as provas obtidas na 
Operação Porto Seguro da Polícia Federal, que investigou um suposto esquema de 
venda de pareceres em órgãos do governo federal, e encerrou ações penais do caso
que tinham como réus a ex-chefe do gabinete da Presidência da República em São 
Paulo Rosemary Noronha, o ex-senador Gilberto Miranda e o ex-advogado-geral 
adjunto da União, José Weber de Holanda Alves.Leia mais (10/19/2021 - 17h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-19 00:00:00
Título: A emergência para Bolsonaro não é a fome, é a reeleição
Descrição: Jair Bolsonaro dizia, em dezembro de 2020, que o país vivia \um 
finalzinho de pandemia\, mas era também um negacionista da crise econômica. À 
época, o presidente avisava que o auxílio emergencial seria interrompido na 
virada do ano porque a prioridade do governo era manter as contas públicas em 
equilíbrio.Leia mais (10/19/2021 - 16h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/10/a-emergencia-para-bolsonaro-nao-e-a-fome-
e-a-reeleicao.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-20 06:00:01
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 20 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (20), marcada pelo reconhecimento da Petrobras de que não 
conseguirá atender a demanda de combustível, pela política americana de 
distanciamento discreto do Brasil e pela confirmação do lançamento de novo 
míssil norte-coreano.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021102018141171-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-20-de-outubro/
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