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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 20:01:10
Título: Mulher negra que teve pescoço pisado por PM é denunciada por quatro 
crimes
Descrição: Ministério Público de SP denunciou vítima de violência policial que 
teve perna quebrada com um chute e foi arrastada pelo asfalto por supostamente 
ter cometido delitos durante episódio em que ela foi agredida
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulher-negra-pescoco-pisado-pm-
denunciada-crimes/

Fonte: MST
Data: 2021-10-20
Título: MST recebe prêmio de Justiça Social da OIT pela atuação na defesa da 
classe trabalhadora no Brasil
Descrição: O MST foi um dos cinco escolhidos entre centenas de organizações e 
indivíduos do Sul Global, que lutam por justiça social, para o prêmio Esther 
Busser Memorial Prize. A premiação será realizada virtualmente, no dia 22 de 
outubro, às 8h. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), idealizadora do 
prêmio, é uma agência multilateral da Organização das Nações Unidas (ONU), 
sediada em Genebra, e tem com foco trabalhar na regulação do trabalho, 
especialmente no cumprimento das normas (convenções e recomendações) 
internacionais. O nome do prêmio é uma homenagem à Esther Busser, defensora 
incansável dos direitos dos trabalhadores, com destaque para a sua atuação como 
pesquisadora e diretora adjunta da Confederação Sindical Internacional (ITUC) 
por uma década.
Url : https://mst.org.br/2021/10/20/mst-recebe-premio-de-justica-social-da-onu-
pela-atuacao-na-defesa-da-classe-trabalhadora-no-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 18:58:26
Título: CPI: “Governo Bolsonaro assentiu na morte de brasileiras e brasileiros”,
diz Renan
Descrição: Ao ler relatório final da comissão, o relator confirmou que enviará 
documento ao Tribunal de Haia em razão das denúncias por crimes contra a 
humanidade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-governo-bolsonaro-assentiu-morte-
diz-renan/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 14:17:12
Título: CPI da Covid: entenda cada crime atribuído a Bolsonaro e as penas que 
podem ser impostas
Descrição: O relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) lista crimes comuns, 
de responsabilidade e contra a humanidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-da-covid-entenda-cada-crime-
atribuido-a-bolsonaro-e-as-penas-que-podem-ser-impostas/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-20 18:56:05
Título: Relatório da CPI liga os pontos da política anticiência que devastou o 
país na pandemia
Descrição: Bolsonaro é acusado de 9 violações graves, incluindo o crime contra a
humanidade que pode embasar nova denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal 
Internacional
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-20/relatorio-da-cpi-liga-os-
pontos-da-politica-anticiencia-que-devastou-o-pais-na-pandemia.html

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-21 07:41:17
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Título: CPI da Covid: o que pode acontecer com Bolsonaro após a divulgação do 
relatório
Descrição: Relatório sugere denunciar Bolsonaro por crimes comuns, de 
responsabilidade e contra a humanidade, mas há obstáculos para punição.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58990125?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 19:57:44
Título: CPI: Além de Bolsonaro, 10 foram acusados de crime contra humanidade, 
confira
Descrição: Pazuello, Onyx Lorenzoni e Mayra Pinheiro estão entre os que terão os
nomes levados ao Tribunal de Haia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-bolsonaro-10-acusados-crime-
contra-humanidade-confira/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 14:05:47
Título: Imprensa internacional repercute CPI da Covid: “Quantas vidas poderiam 
ter sido salvas?”
Descrição: A apresentação oficial do relatório do senador Renan Calheiros na CPI
da Covid é uma das principais manchetes da imprensa europeia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/imprensa-internacional-repercute-
cpi-da-covid-quantas-vidas-poderiam-ter-sido-salvas/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Relatório da CPI expõe \estratégia macabra\ de Bolsonaro na pandemia
Descrição: Documento descreve que ações criminosas e omissões do governo federal
contribuíram decisivamente para o desastre que tirou mais de 600 mil vidas, e 
que autoridades \assentiram com a morte de brasileiros\ na pandemia.
Url :https://www.dw.com/pt-br/relatório-da-cpi-expõe-estratégia-macabra-de-
bolsonaro-na-pandemia/a-59566825?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-20
Título: Corte de investimentos em cisternas traz de volta drama da seca ao Semiárido
Descrição: A crise hídrica enfrentada pelo Brasil hoje é a pior dos últimos 90 
anos, mas o drama de abastecimento de muitos brasileiros é resultado de decisões
políticas do presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL), que está exterminando políticas
públicas exitosas implementadas pelo ex-presidente Lula, como o Programa 
Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais 
(Cisternas), criado em 2003.
Com tecnologia simples e baixo custo, o programa de construção de cisternas 
levou água para consumo humano e para produção de alimentos a mais de 1,2 milhão
de lares, em especial famílias da zona rural do Semiárido brasileiro.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/corte-de-investimentos-em-cisternas-traz-
de-volta-drama-da-seca-ao-semiarido-9a87

Fonte: Montedo
Data: 2021-10-20
Título: Gastos ilícitos: subtenente tem mandato de deputado cassado pelo TSE
Descrição: Por considerar como doações o pagamento de R$ 12 mil feito por uma 
associação de militares reformados do Paraná para a confecção de 19,8 mil 
informativos impressos com pedido de voto em favor de dois candidatos, o 
Tribunal Superior Eleitoral definiu a cassação de ambos, por captação e gastos 
ilícitos de recursos. A conclusão foi alcançada por unanimidade em julgamento na
noite de terça-feira (19/10), conforme voto do relator, ministro Luís Felipe 
Salomão. Perderam seus mandatos o deputado estadual Everton Marcelino de Souza —
vulgo Subtenente Everton (PSL-PR) — e o suplente de deputado federal Antonio 
Carlos da Silva Figueiredo — vulgo Coronel Figueiredo (PSL-PR).
Os dois foram alvo de ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral após 
denúncia de um eleitor, que recebeu o material impresso pela Associação dos 
Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas do Paraná 
(Asmir-PR).
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Url : https://www.montedo.com.br/2021/10/20/gastos-ilicitos-subtenente-tem-
mandato-de-deputado-cassado-pelo-tse/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-20
Título: STF defende acesso gratuito à Justiça do Trabalho e derruba dois artigos
da ‘reforma’ de 2017
Descrição: Segundo o ministro Luís Roberto Barroso, a opção era decidir “qual 
pobre que paga” os honorários. Para Alexandre de Moraes, itens contrariavam 
direito assegurado pela Constituição
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2021/10/stf-acesso-gratuito-
justica-trabalho-derruba-artigos-reforma-2017/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-21 00:02:25
Título: Leia a íntegra do relatório final da CPI da Covid
Descrição: O Blog do Esmael disponibiliza abaixo, em formado PDF, a íntegra do 
relatório final da CPI da Covid, lida pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL) na 
sessão de quarta-feira (20/10). 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/leia-a-integra-do-relatorio-final-
da-cpi-da-covid/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-20 22:17:43
Título: Kakay: ‘É um escândalo não imputar crimes de homicídio e genocídio a 
Bolsonaro’
Descrição: O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, 
classificou como um escândalo o relatório da CPI da Covid não imputar crimes de 
homicídio e genocídio ao presidente Jair  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/kakay-e-um-escandalo-nao-imputar-
crimes-de-homicidio-e-genocidio-a-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 22:57:46
Título: Associado a 9 crimes pela CPI, Bolsonaro diz que está “entre amigos” no 
Judiciário
Descrição: Ao lado de Luiz Fux, presidente do STF, chefe do Executivo ainda 
mudou totalmente o discurso com relação ao Poder Judiciário: \Vocês, sim, 
representam a democracia\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/associado-a-9-crimes-pela-cpi-
bolsonaro-diz-que-esta-entre-amigos-no-judiciario/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 23:37:38
Título: Com suástica em cartazes, grupo antivacina entra na Câmara de Porto 
Alegre e agride vereadores
Descrição: Tumulto suspendeu sessão que debatia veto a passaporte vacinal, 
vereadores foram agredidos física e verbalmente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/com-suastica-em-cartazes-grupo-
antivacina-entra-na-camara-de-porto-alegre-e-agride-vereadores

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 21:05:02
Título: Além de suástica nazista, sessão da Câmara de Porto Alegre tem ataque 
racista contra vereadoras: “Lixo! Empregadas”
Descrição: Bruna Rodrigues, Daiana Santos e Laura Sito foram verbalmente 
agredidas por manifestante antivacina que estava no grupo que invadiu a Câmara 
de Porto Alegre
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alem-de-suastica-nazista-sessao-da-
camara-de-porto-alegre-tem-ataque-racista-contra-vereadoras-lixo-empregadas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 20:20:11
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Título: Cinco casos de fraude em atestados de óbitos da Prevent Senior são alvos
do MP
Descrição: Três novos alvos de apuração se juntam às mortes de Regina Hang, mãe 
do empresário bolsonarista Luciano Hang, e do médico Anthony Wong
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cinco-casos-de-fraude-em-atestados-
de-obitos-da-prevent-senior-sao-alvos-do-mp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 01:16:20
Título: Cientistas sairão às ruas em protesto contra cortes do governo Bolsonaro
Descrição: Mobilização contra os cortes no orçamento da Ciência é puxada por 
entidades da área e ocorrerá de maneira física e virtual, em todo o país, no dia
26 de outubro, saiba mais
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/cientistas-sairao-as-ruas-em-
protesto-contra-cortes-do-governo-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 22:53:19
Título: Congresso inclui direito a sigilo de conversas por celular como cláusula
pétrea da Constituição
Descrição: É inviolável o segredo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/congresso-inclui-direito-a-
sigilo-de-conversas-por-celular-como-clausula-petrea-da-constituicao

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-21 05:25:02
Título: Agro vai desmatar 1 milhão de hectares por ano na Amazônia para atender 
demanda por carne até 2030
Descrição: O pasto ocupa cerca de 90% das áreas desmatadas. Incremento na 
produção de carne à base de mais derrubadas pode levar a caminho sem retorno
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/agro-vai-desmatar-1-milhao-de-
hectares-por-ano-na-amazonia-para-atender-demanda-por-carne-ate-2030/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 08:00:53
Título: Bolsonaro enviou 41 militares para escola nos EUA que treinou assassinos
de presidente haitiano
Descrição: Para pesquisadora, envio de oficiais para ex-Escola das Américas pode
ter relação com discurso golpista do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/bolsonaro-enviou-41-militares-
para-escola-nos-eua-que-treinou-assassinos-de-presidente-haitiano

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 15:42:05
Título: Por unanimidade, STJ confirma afastamento do governador do Tocantins por
6 meses
Descrição: Mauro Carlesse é investigado pela PF sob suspeita de obstruir 
apurações e chefiar esquema de propinas no plano de saúde de servidores
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/por-unanimidade-stj-confirma-
afastamento-do-governador-do-tocantins-por-6-meses/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-20 15:00:00
Título: Aplicativos de delivery: a nova faceta do trabalho infantil
Descrição: Durante dois meses, repórteres da Agência Pública acompanharam a 
rotina de adolescentes que se arriscam no trabalho para aplicativos de entrega
Url :https://apublica.org/2021/10/aplicativos-de-delivery-a-nova-faceta-do-
trabalho-infantil/

Fonte: Poder360
Título: Funcionários da Netflix fazem ato contra especial de comédia de Dave 
Chappelle
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Descrição: Manifestantes dizem que comediante ridiculariza transgêneros
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/funcionarios-da-netflix-fazem-
ato-contra-especial-de-comedia-de-dave-chappelle/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 19:02:05
Título: 350 famílias da periferia ficarão desamparadas se ONG Meninos e Meninas 
de Rua sofrer despejo
Descrição: Movimentos sociais, parlamentares, lideranças da periferia e 
sindicatos têm cobrado diálogo do prefeito Orlando Morando
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/350-familias-da-periferia-
ficarao-desamparadas-se-ong-meninos-e-meninas-de-rua-sofrer-despejo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 18:03:17
Título: Com a volta da miséria, mutirões contra a fome se espalham pelo Rio 
Grande do Sul
Descrição: Porto Alegre, Pelotas e São Leopoldo são exemplos de como as cozinhas
solidárias atuam no enfrentamento da crise no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/com-a-volta-da-miseria-mutiroes-
contra-a-fome-se-espalham-pelo-rio-grande-do-sul

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 20:14:37
Título: ‘PEC do Conselhão’: Câmara rejeita parecer, mas deputado do PT quer 
levar texto original a votação
Descrição: 'Não foi concluída a votação. O que prevaleceu no debate foram as 
fake news', disse Paulo Teixeira (PT-SP) após a sessão desta quarta
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pec-do-conselhao-camara-rejeita-
parecer-mas-proposta-original-pode-ir-a-votacao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 17:43:15
Título: Comunidades em Pernambuco lutam por efetivação da Lei de Diretrizes da 
Educação Quilombola 
Descrição: Na retomada das aulas, estudantes quilombolas enfrentam dificuldades 
no ensino presencial e remoto no sertão do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/comunidades-em-pernambuco-lutam-
por-efetivacao-da-lei-de-diretrizes-da-educacao-quilombola
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 17:26:55
Título: BdF Explica | Por que a fome cresce enquanto o agronegócio bate 
recordes?
Descrição: Bolsonaro culpa as medidas de isolamento pelo aumento dos preços, mas
esse está longe de ser o principal motivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/bdf-explica-por-que-a-fome-
cresce-enquanto-o-agronegocio-bate-recordes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 17:19:34
Título: Ao completar 18 anos, o Bolsa Família beneficia 44 milhões, mas está 
prestes a ser desfigurado
Descrição: A um ano das eleições, atual presidente propõe MP para substituir o 
popular programa de transferência de renda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/ao-completar-18-anos-o-bolsa-
familia-beneficia-44-milhoes-mas-esta-prestes-a-ser-desfigurado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 15:27:44
Título: Julgamento de sueco especialista em segurança digital e amigo de Assange
é adiado no Equador
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Descrição: Representante da companhia estatal de telecomunicações causa nova 
adiamento do processo judicial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/julgamento-de-sueco-
especialista-em-seguranca-digital-e-amigo-de-assange-e-adiado-no-equador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 12:20:24
Título: Zara Zerou: código pede que funcionários vigiem “pessoas de cor e mal 
vestidas” 
Descrição: PC investiga caso de racismo em loja da marca no Ceará, quando 
delegada negra foi impedida de entrar no comércio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/zara-zerou-codigo-pede-que-
funcionarios-vigiem-pessoas-de-cor-e-mal-vestidas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 12:12:36
Título: \O Agro não é pop\: estudo aponta que a fome é resultado do agronegócio
Descrição: Para pesquisadores, o setor não só não mata a fome, como fomenta a 
desigualdade que a cria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/o-agro-nao-e-pop-estudo-aponta-
que-a-fome-e-resultado-do-agronegocio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-20 10:35:14
Título: Websérie mostra transformação do Rio Tapajós em um corredor de 
exportação de commodities  
Descrição: A animação do Inesc alerta para o processo acelerado e desordenado 
pelo qual passam alguns municípios da região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/20/webserie-mostra-transformacao-
do-rio-tapajos-em-um-corredor-de-exportacao-de-commodities
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 21:17:15
Título: ‘PEC do Conselhão’: veja como votou cada deputado nesta quarta
Descrição: Para ser aprovada, a proposta precisava de no mínimo 308 votos, mas 
obteve apenas 297
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pec-do-conselhao-veja-como-
votou-cada-deputado-nesta-quarta/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 20:52:08
Título: Lula defende auxílio de R$ 600 e minimiza estratégia de Bolsonaro: 
‘Vamos ganhar as eleições’
Descrição: 'O povo precisa comer, trabalhar, ter acesso à saúde', declarou o ex-
presidente em plenária da CUT
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-defende-auxilio-de-r-
600-e-minimiza-estrategia-de-bolsonaro-vamos-ganhar-as-eleicoes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 19:34:40
Título: Pandora Papers: Presidente do Equador se recusa a ir ao Congresso para 
prestar esclarecimentos
Descrição: Lasso afirmou que tem 'pleno direito' de conhecer as declarações do 
restante das pessoas mencionadas antes de dar seu próprio testemunho
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/pandora-papers-presidente-do-equador-
se-recusa-a-ir-ao-congresso-para-prestar-esclarecimentos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 19:00:30
Título: Alesp adia de novo votação de urgência para criar CPI da Prevent Senior
Descrição: O requerimento do deputado estadual Paulo Fiorilo (PT) não foi 
apreciado por falta de quórum
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alesp-adia-de-novo-votacao-de-
urgencia-para-criar-cpi-da-prevent-senior/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 18:50:24
Título: PSD confirma filiação de Pacheco e fará cerimônia na próxima quarta-
feira
Descrição: A troca de sigla vinha sendo negociada há meses junto ao presidente 
do PSD, Gilberto Kassab
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/psd-confirma-filiacao-de-
pacheco-e-fara-cerimonia-na-proxima-quarta-feira/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 18:23:34
Título: Guedes defende ‘licença’ para furar o teto em R$ 30 bilhões e viabilizar
o Auxílio Brasil
Descrição: 'Estávamos estudando se faríamos uma sincronização de despesas e o 
teto de gastos. Isso seria uma antecipação da revisão do teto'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/guedes-defende-licenca-para-
furar-o-teto-em-r-30-bilhoes-e-viabilizar-o-auxilio-brasil/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 17:57:03
Título: Em cerimônia com Fux e Pacheco, Bolsonaro sanciona a criação do TRF-6
Descrição: O ex-capitão afirmou que 'todos estamos ganhando', para o presidente 
do STF, trata-se de 'um sonho de Justiça'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-cerimonia-com-fux-e-
pacheco-bolsonaro-sanciona-a-criacao-do-trf-6/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 16:26:50
Título: Ministro diz que Auxílio Brasil terá reajuste de 20% sobre Bolsa 
Família, mas não explica fonte de recursos
Descrição: Segundo João Roma, da Cidadania, haverá um 'benefício transitório' 
até o fim de 2022 que garantirá 400 reais por mês
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ministro-diz-que-auxilio-brasil-
tera-reajuste-de-20-sobre-bolsa-familia-mas-nao-explica-fonte-de-recursos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 15:29:19
Título: Ministro quer privatizar os Correios até 2022: ‘Daqui a três anos 
ninguém vai ter interesse’
Descrição: Em agosto, a Câmara aprovou o projeto que abre caminho para a venda, 
Senado ainda votará
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ministro-quer-privatizar-os-
correios-ate-2022-daqui-a-tres-anos-ninguem-vai-ter-interesse/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-20 14:15:22
Título: Ricardo Barros ameaça processar todos os senadores que votarem a favor 
do relatório de Renan
Descrição: Deputado líder do governo na Câmara consta na lista de pedidos de 
indiciamento no texto final da CPI da Covid
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ricardo-barros-ameaca-
processar-todos-os-senadores-que-votarem-a-favor-do-relatorio-de-renan/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-20 14:41:50
Título: Lula desafia Bolsonaro a aumentar auxílio emergencial para R$ 600
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista à rádio
A Tarde, de Salvador (BA), desafiou nesta quarta-feira (20/10) Jair Bolsonaro a 
elevar para R$ 600 o valor  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/lula-desafia-bolsonaro-a-aumentar-
auxilio-emergencial-para-r-600/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 01:50:58
Título: Após derrota da PEC que modifica conselho do MP, Lira avisa: “Jogo só 
termina quando acaba”
Descrição: O texto rejeitado pelos deputados é um substitutivo, sendo que o 
original, de autoria de Paulo Teixeira (PT-SP), ainda pode ser votado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-derrota-da-pec-que-modifica-
conselho-do-mp-lira-avisa-jogo-so-termina-quando-acaba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 01:28:50
Título: Fome, desemprego e o governo Bolsonaro – Por Raimundo Bonfim
Descrição: Com grande produção de alimentos no país, por que então 20 milhões de
pessoas passam fome? A resposta está na alta taxa de impostos que os encarecem, 
na concentração de riqueza e na falta da renda para adquiri-los
Url :https://revistaforum.com.br/rede/fome-desemprego-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 01:26:39
Título: Caminhoneiros podem iniciar greve já nesta madrugada
Descrição: Transportadores de combustíveis podem antecipar paralisação prevista 
para o dia 1º
Url :https://revistaforum.com.br/politica/caminhoneiros-podem-iniciar-greve-ja-
nesta-madrugada/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-20 00:00:00
Título: Veto à carne pela China tem relação com desgaste diplomático de 
Bolsonaro, dizem lideranças ruralistas
Descrição: Lideranças da bancada ruralista no Congresso dizem acreditar que a 
decisão da China de manter o veto à compra da carne brasileira é influenciada, 
em menor ou maior grau, pelo desgaste diplomático com o país asiático gerado por
Jair Bolsonaro e seus apoiadores nos últimos anos.Leia mais (10/20/2021 - 23h55)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/10/veto-a-carne-pela-china-tem-relacao-com-desgaste-
diplomatico-de-bolsonaro-dizem-liderancas-ruralistas.shtml
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 23:06:09
Título: Agricultores acusam Brasil BioFuels de tortura no nordeste do Pará
Descrição: Homens armados teriam espancado, amarrado e disparado até tiros 
contra produtores de dendê da região. Assembleia Legislativa e Pastoral da Terra
exigem apuração para caso de jagunçagem envolvendo empresa de biocombustíveis
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/agricultores-acusam-brasil-biofuels-
tortura-nordeste-para/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 21:39:59
Título: Vídeo: Advogado denuncia desapropriação ilegal e violenta em São 
Bernardo
Descrição: “A ação foi totalmente ilegal, contrariando decisões do Supremo 
Tribunal Federal (STF), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho 
Nacional dos Direitos Humanos (CNDH)”, destacou Ariel de Castro Alves
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/video-advogado-denuncia-
desapropriacao-ilegal-e-violenta-em-sao-bernardo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 21:06:27
Título: Advogado de Lula sobre PEC 5/21: “Modelo do CNMP não está funcionando”
Descrição: Em entrevista ao Jornal da Fórum, Cristiano Zanin defendeu mudanças 
no conselho do Ministério Público, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogado-lula-pec-5-cnmp-nao-funciona/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 19:23:09
Título: Randolfe: Bolsonaro pode pegar até 78 anos de prisão, entenda a soma das
penas
Descrição: \Essa tragédia não será esquecida\, disse o vice-presidente da CPI 
após a leitura do relatório final, ao todo, 9 crimes são imputados a Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/randolfe-bolsonaro-pode-pegar-ate-78-
anos-de-prisao-entenda-a-soma-das-penas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 18:28:50
Título: Lula, sobre auxílio de R$ 400 do governo: “Acho que o povo merece R$ 
600”
Descrição: O ex-presidente reafirmou, ainda, que está trabalhando em um plano de
reconstrução do Brasil, que coloque o pobre no orçamento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-sobre-auxilio-de-r-400-do-
governo-acho-que-o-povo-merece-r-600/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 17:01:35
Título: Brasil chega a 50% da população totalmente vacinada contra a Covid-19
Descrição: São Paulo é o Estado que mais imunizou com as duas doses, mais de 600
mil pessoas morreram por causa da doença no país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasil-chega-a-50-da-populacao-
totalmente-vacinada-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 16:50:22
Título: Escritora moçambicana Paulina Chiziane recebe o Prêmio Camões
Descrição: Em 2014, a autora concedeu uma entrevista exclusiva para a Fórum onde
falou sobre as questões relacionadas ao feminismo, colonialismo e ao ato de 
escrever
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/escritora-paulina-chiziane-premio-
camoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-20 15:49:41
Título: “Ninguém vai furar o teto”, diz Bolsonaro sobre gastos com programa 
“Auxílio Brasil”
Descrição: Anúncio oficial do projeto que visa substituir o \Bolsa Família\ foi 
cancelado e não há previsão de lançamento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/furar-teto-bolsonaro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-21 04:30:27
Título: CPI da Covid: relatório final lista série de provas e indícios para cada
delito, saiba quais
Descrição: RIO — Na versão final do relatório entregue à CPI da Covid, o senador
Renan Calheiros (MDB-AL) recomenda o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e
outras 65 pessoas com base em provas e indícios de crimes e omissões no combate 
à pandemia do novo coronavírus.O relator da comissão descreve em capítulos do 
parecer os casos em que integrantes do governo, o presidente e seus filhos, 
médicos e empresas atuaram contra o controle do vírus no país. O texto reproduz 
provas e indícios colhidos durante os quase seis meses de investigação da CPI, 
que vão desde publicações nas redes sociais a documentos entregues pelos 
depoentes.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/cpi-da-covid-relatorio-final-lista-serie-
de-provas-indicios-para-cada-delito-saiba-quais-25244491
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-21 04:30:47
Título: Próximos passos da CPI: relatório será enviado a MP e Câmara
Descrição: BRASÍLIA — A CPI da Covid chega ao final olhando para frente. O 
relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), leu ontem seu parecer, mas os 
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próximos passos é que definirão se os personagens responsabilizados por ele 
serão punidos ou não.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/proximos-passos-da-cpi-relatorio-sera-
enviado-mp-camara-25245041
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-21 04:30:07
Título: Lei orçamentária de 2022 não prevê R$ 3 bi em reajustes a servidores, 
secretário diz que pagamentos serão honrados
Descrição: RIO — O Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado para 2022, 
aprovado na última terça-feira (19) pela Comissão de Orçamento da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), estima uma arrecadação de aproximadamente R$ 85 
bilhões e gastos na mesma ordem, sem a previsão de déficit nas contas do governo
no próximo ano.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/lei-orcamentaria-de-2022-nao-preve-3-bi-em-
reajustes-servidores-secretario-diz-que-pagamentos-serao-honrados-25244660
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-20 22:00:00
Título: O que são genocídio e crime contra a humanidade - por que acusação a 
Bolsonaro é tão polêmica?
Descrição: Após pressão de senadores, Renan Calheiros tirou acusação de 
genocídio contra o presidente de relatório final da CPI da Covid.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58990245?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-20 21:17:50
Título: O “coro demoníaco” de Bolsonaro durante a pandemia se traduz em nove 
crimes ou 68 anos de prisão
Descrição: Segundo o primogênito do presidente, Flávio Bolsonaro, o mandatário 
deve ter dado uma gargalhada ao saber do relatório da CPI da Pandemia. Documento
será votado no dia 26
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-20/o-coro-demoniaco-de-bolsonaro-
durante-a-pandemia-se-traduz-em-nove-crimes-ou-68-anos-de-prisao.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-20 23:15:17
Título: Bolsonaro é “líder e porta-voz” das ‘fake news’ no país, diz relatório 
final da CPI da Pandemia
Descrição: Documento descreve “a organização oculta e complexa” que espalha 
notícias falsas no Brasil e que é chefiada pelo presidente da República e por 
seus filhos que ocupam cargos políticos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-20/bolsonaro-e-lider-e-porta-voz-
das-fake-news-no-pais-diz-relatorio-final-da-cpi-da-pandemia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-20 16:28:22
Título: O Facebook conhece tanto os seus gostos que pode mostrar um anúncio só 
para você
Descrição: Nanossegmentação surge de um experimento único feito na plataforma 
por pesquisadores espanhóis. Especialistas em privacidade o veem como um perigo 
sem precedentes
Url :https://brasil.elpais.com/tecnologia/2021-10-20/o-facebook-conhece-tanto-
os-seus-gostos-que-pode-mostrar-um-anuncio-so-para-voce.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-21 00:00:00
Título: Presidente da UNE tem apoios em série após ataques racistas, machistas e
políticos
Descrição: A presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes), Bruna Brelaz (PC
do B), 26, se tornou alvo de uma nova série de ataques nas redes sociais após 
apontar justamente a existência de uma rede de ódio na esquerda em entrevista à 

https://brasil.elpais.com/tecnologia/2021-10-20/o-facebook-conhece-tanto-os-seus-gostos-que-pode-mostrar-um-anuncio-so-para-voce.html
https://brasil.elpais.com/tecnologia/2021-10-20/o-facebook-conhece-tanto-os-seus-gostos-que-pode-mostrar-um-anuncio-so-para-voce.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-20/bolsonaro-e-lider-e-porta-voz-das-fake-news-no-pais-diz-relatorio-final-da-cpi-da-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-20/bolsonaro-e-lider-e-porta-voz-das-fake-news-no-pais-diz-relatorio-final-da-cpi-da-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-20/o-coro-demoniaco-de-bolsonaro-durante-a-pandemia-se-traduz-em-nove-crimes-ou-68-anos-de-prisao.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-20/o-coro-demoniaco-de-bolsonaro-durante-a-pandemia-se-traduz-em-nove-crimes-ou-68-anos-de-prisao.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58990245?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58990245?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://oglobo.globo.com/rio/lei-orcamentaria-de-2022-nao-preve-3-bi-em-reajustes-servidores-secretario-diz-que-pagamentos-serao-honrados-25244660
https://oglobo.globo.com/rio/lei-orcamentaria-de-2022-nao-preve-3-bi-em-reajustes-servidores-secretario-diz-que-pagamentos-serao-honrados-25244660
https://oglobo.globo.com/politica/proximos-passos-da-cpi-relatorio-sera-enviado-mp-camara-25245041
https://oglobo.globo.com/politica/proximos-passos-da-cpi-relatorio-sera-enviado-mp-camara-25245041


Folha. Por outro lado, recebeu também mensagens e notas de apoio de diversos 
políticos e entidades.Leia mais (10/21/2021 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/presidente-da-une-tem-apoios-em-serie-apos-ataques-racistas-
machistas-e-politicos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-20 00:00:00
Título: Há um ano, PF cedeu avião para combate ao tráfico de drogas no Amapá a 
pedido de Alcolumbre
Descrição: Em setembro de 2020, um avião modelo Cessna 550 apreendido em uma 
operação da PF contra o tráfico de drogas foi cedido ao governo do Amapá após 
articulação feita pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), à época presidente do 
Senado.Leia mais (10/20/2021 - 16h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/10/ha-um-ano-pf-cedeu-aviao-para-combate-ao-trafico-de-
drogas-no-amapa-a-pedido-de-alcolumbre.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-20 21:38:00
Título: Número de suicídios no Brasil e no mundo é preocupante, diz psiquiatra
Descrição: Segundo médico ouvido por grupo de trabalho, a cada 45 minutos 
acontece uma morte por suicídio no Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/818779-numero-de-suicidios-no-brasil-e-
no-mundo-e-preocupante-diz-psiquiatra/
 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-20 10:28:40
Título: Maior consumidor de drogas: qual papel dos EUA no combate ao 
narcotráfico na América Latina? (18+)
Descrição: A Sputnik Brasil conversou com o professor da RI da UFF e 
especialista em políticas latino-americanas Thiago Rodrigues para esclarecer 
qual o verdadeiro papel dos EUA, maior consumidor de drogas do mundo, no combate
ao narcotráfico, bem como se o Brasil precisa da ajuda norte-americana contra as
drogas.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021102018142541-maior-consumidor-de-
drogas-qual-papel-dos-eua-no-combate-ao-narcotrafico-na-america-latina-18/
 

https://br.sputniknews.com/americas/2021102018142541-maior-consumidor-de-drogas-qual-papel-dos-eua-no-combate-ao-narcotrafico-na-america-latina-18/
https://br.sputniknews.com/americas/2021102018142541-maior-consumidor-de-drogas-qual-papel-dos-eua-no-combate-ao-narcotrafico-na-america-latina-18/
https://www.camara.leg.br/noticias/818779-numero-de-suicidios-no-brasil-e-no-mundo-e-preocupante-diz-psiquiatra/
https://www.camara.leg.br/noticias/818779-numero-de-suicidios-no-brasil-e-no-mundo-e-preocupante-diz-psiquiatra/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/10/ha-um-ano-pf-cedeu-aviao-para-combate-ao-trafico-de-drogas-no-amapa-a-pedido-de-alcolumbre.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/10/ha-um-ano-pf-cedeu-aviao-para-combate-ao-trafico-de-drogas-no-amapa-a-pedido-de-alcolumbre.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/10/ha-um-ano-pf-cedeu-aviao-para-combate-ao-trafico-de-drogas-no-amapa-a-pedido-de-alcolumbre.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/10/presidente-da-une-tem-apoios-em-serie-apos-ataques-racistas-machistas-e-politicos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/10/presidente-da-une-tem-apoios-em-serie-apos-ataques-racistas-machistas-e-politicos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/10/presidente-da-une-tem-apoios-em-serie-apos-ataques-racistas-machistas-e-politicos.shtml

