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Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-10-21 03:00:00
Título: ‘Tenho visto pessoas passando fome e isso não tem nenhuma razão para
ocorrer a não ser a estupidez do teto de gastos e o reacionarismo das elites
brasileiras’. Entrevista especial com Luiz Gonzaga Belluzzo
Descrição: O avanço tecnológico e científico das últimas décadas, especialmente
no caso brasileiro, ainda não foi suficiente para garantir as condições mínimas
de bem-estar social à população brasileira em sua integralidade. A própria
construção da [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/613836-tenho-visto-pessoas-passando-fome-e-issonao-tem-nenhuma-razao-para-ocorrer-a-nao-ser-a-estupidez-do-teto-de-gastos-e-oreacionarismo-das-elites-brasileiras-entrevista-especial-com-luiz-gonzagabelluzzo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 20:06:22
Título: Debandada: quatro secretários pedem exoneração do Ministério da Economia
nesta quinta (21)
Descrição: Notícia vem à tona após disputa interna enfrentada pelo governo no
que se refere ao programa “Auxílio Brasil”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/debandada-quatro-secretariospedem-exoneracao-do-ministerio-da-economia-nesta-quinta-21
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-21 19:39:11
Título: Secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia pede
demissão
Descrição: A quinta-feira também foi de baixas no Ministério da Economia, que
perdeu quatro secretários
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/secretario-de-petroleo-e-gasdo-ministerio-de-minas-e-energia-pede-demissao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 15:46:17
Título: Alexandre de Moraes determina prisão e extradição de Allan dos Santos
Descrição: Morando nos EUA e com visto vencido, blogueiro bolsonarista será
incluído na lista da Difusão Vermelha, da Interpol
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/alexandre-de-moraes-determinaprisao-e-extradicao-de-allan-dos-santos
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-21 16:06:41
Título: Renan: ‘Apoiamos a prisão de Allan dos Santos. É a primeira de um dos
indiciados pela CPI’
Descrição: No relatório, o senador recomenda o indiciamento do blogueiro
bolsonarista por incitação ao crime
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/renan-apoiamos-a-prisao-deallan-dos-santos-e-a-primeira-de-um-dos-indiciados-pela-cpi/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 12:34:55
Título: Derrota para Bolsonaro: Senado dos EUA nega verba para remoção de
quilombolas em Alcântara
Descrição: Senadores estão “preocupados”, pois o Brasil quer “forçar realocação
de centenas de famílias” na base espacial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/derrota-para-bolsonaro-senadodos-eua-nega-verba-para-remocao-de-quilombolas-em-alcantara

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-21 22:06:02
Título: Ambev, Vivo, Pão de Açúcar: conheça os 10 maiores devedores dos Estados
brasileiros, segundo a Fenafisco
Descrição: Dívida das empresas com Estados somava R$ 896 bilhões em 2019.
Companhias negam irregularidades e dizem que valores são fruto de 'divergências
na interpretação da lei tributária'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59004660?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-21 15:33:46
Título: Amazônia tem o pior índice de desmatamento em setembro dos últimos 10
anos
Descrição: O raio de 1224 km² de áreas verdes desmatadas equivale ao tamanho da
cidade do Rio de Janeiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/amazonia-tem-o-pior-indicede-desmatamento-em-setembro-dos-ultimos-10-anos/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-10-21 14:03:41
Título: Presidente do CFM editou resolução para esconder falta de evidências
sobre cloroquina inalatória
Descrição: E-mails internos mostram que Mauro Ribeiro agiu pessoalmente para
esconder trechos que alertavam para 'estudos controversos'.The post Presidente
do CFM editou resolução para esconder falta de evidências sobre cloroquina
inalatória appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/21/presidente-cfm-mauro-ribeiro-escondeufalta-evidencias-cloroquina-inalatoria/
Fonte: Vatican News - Español
Título: Covid. Brasil acusa seu presidente
Descrição: Quanto à gestão da pandemia, qualificada de \ catastrófica \, o país
latino-americano pede que Bolsonaro seja acusado de crimes contra a humanidade.
Depois dos Estados Unidos, é a nação com o maior número de vítimas no mundo
devido à Covid
Url :https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-10/brasil-covid-bolsonarocrimenes-pandemia-presidente.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-21 16:09:45
Título: Bolsonaro inaugura projeto hídrico no Nordeste que ainda não pode
funcionar por falta de verba
Descrição: Presidente inaugura projeto, mas seu funcionamento ainda não será
possível porque, de acordo com governo de Pernambuco, o proprio mandatário vetou
verbas para terminar as obras.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021102118148379-bolsonaro-inauguraprojeto-hidrico-no-nordeste-que-ainda-nao-pode-funcionar-por-falta-de-verba/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 09:53:13
Título: Prêmio da OIT é incentivo em meio a avalanche de retrocessos, diz
dirigente do MST
Descrição: Ayala Ferreira, do Coletivo Nacional de Direitos Humanos,
representará o movimento na cerimônia virtual de premiação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/premio-da-oit-e-incentivo-emmeio-a-avalanche-de-retrocessos-diz-dirigente-do-mst
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 21:34:40
Título: “Se não for do lixo, não tenho nada para comer”, diz mulher após receber
doação de alimentos do MST em Fortaleza

Descrição: Cena de famílias da capital cearense revirando caminhão de lixo para
buscar comida chocou o país e motivou ação de movimentos sociais, que
encontraram essas pessoas e doaram cestas básicas
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/se-nao-for-do-lixo-nao-tenho-nadapara-comer-diz-mulher-apos-receber-doacao-de-alimentos-do-mst-em-fortaleza/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-21
Título: MST lança documentário ‘Mulheres em luta: Semeando a Resistência’
Descrição: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) lança nesta
quinta (21), nas redes sociais, o documentário Mulheres em Luta: Semeando a
Resistência. O curta-metragem resgata a memória coletiva do 1º Encontro Nacional
das Mulheres Sem Terra, que em março de 2020 reuniu cerca de 4 mil camponesas
que lutam por reforma agrária popular no país. O filme, que marcou um momento
histórico do movimento, quando completou 36 anos, foi realizado pela Brigada
Audiovisual Eduardo Coutinho do MST. O documentário, que pode ser visto a partir
das 19h, retrata a grande marcha no Dia Internacional da Mulher, uma das últimas
grandes manifestações antes do reconhecimento do cenário de pandemia. E também o
levante das Mulheres Sem Terra, ato de resistência feminista e de classe de
mulheres dos campos, das florestas e das águas.
Url: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/10/mst-lancadocumentario-mulheres-em-luta-semeando-a-resistencia/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa: precisamos da ecologia do coração antes da ambiental
Descrição: “Precisamos de uma profunda conversão que toque antes ainda da
ecologia ambiental, a ecologia humana, a do coração. O retorno decisivo só
ocorrerá se soubermos formar as consciências a não para buscar soluções fáceis
para tutelar os que já estão garantidos, mas para propor processos de mudança
duradouros em benefício das gerações mais jovens”. Mensagem do Papa aos
participantes na 49ª Semana Social dos Católicos Italianos que se realiza em
Taranto de 21 a 24 de outubro
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-10/papa-francisco-semanasocial-catolicos-italianos.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 08:54:17
Título: Unidade de frente ampla no 20 de novembro mostra força de movimento
negro contra Bolsonaro
Descrição: \Fortalecer os atos de 20 de novembro, é fortalecer a campanha pelo
‘Fora Bolsonaro’\, afirma Douglas Belchior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/unidade-de-frente-ampla-no-20de-novembro-mostra-forca-de-movimento-negro-contra-bolsonaro
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-22 05:22:46
Título: Por que paralisar a pós-graduação no dia 26 de outubro?
Descrição: Defendemos o reajuste de bolsas de estudo e a criação de políticas
públicas que ofereçam perspectivas aos jovens doutores no Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/por-que-paralisar-a-pos-graduacaono-dia-26-de-outubro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 19:55:34
Título: UNE faz protesto em frente à Capes por atraso em bolsas
Descrição: Governo Bolsonaro cortou 90% do previsto para auxílios de estágio e
estudo e universidades temem colapso. Suspensão de pagamentos já dura dois meses
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/une-fprotesto-frente-capes-atrasobolsas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 16:54:13
Título: \Gás a preço justo\: ação vende botijão de cozinha a R$ 50 em Rio das
Ostras (RJ)

Descrição: Campanha de solidariedade vem sendo realizada pelo Sindipetro-NF e
FUP desde fevereiro no Rio de Janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/gas-a-preco-justo-acao-vendebotijao-de-cozinha-a-r-50-em-rio-das-ostras-rj
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-21
Título: Novo modelo organizativo do movimento sindical é tema central da Plenária da CUT
Descrição: A nova realidade das relações trabalho foi destaque nesta quintafeira (21) durante os primeiros debates da 16ª Plenária Nacional da CUT, evento
que tem por objetivo reorganizar a atuação da central no próximo período e reúne
mais de 950 delegados e delegadas sindicais de todo o país.
“Há um novo cenário no mundo do trabalho no pós-pandemia e com o avanço das
tecnologias. O trabalho home office, a precarização do trabalho, o ataque aos
serviços e servidores públicos e o avanço de um governo de morte e mentiroso só
prova o quanto os sindicatos são importantes neste momento”. A afirmação foi
feita pelo secretário de Administração e Finanças, Ariovaldo de Camargo, em nome
de toda direção da CUT, na apresentação do Texto Base da Conjuntura.
Url: https://www.cut.org.br/noticias/novo-modelo-organizativo-do-movimentosindical-e-tema-central-da-plenaria-da-cut-34c3
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 19:56:03
Título: Agressão contra passageiro negro: comissão da Alesp exige explicações de
presidente do Metrô
Descrição: Deputado pede que seguranças, que espancaram um homem na frente de
seu filho, um bebê, sejam afastados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/agressao-contra-passageironegro-comissao-da-alesp-exige-explicacoes-de-presidente-do-metro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 18:29:48
Título: Após STJ anular ação da barragem de Brumadinho, vítimas da Vale
protestam na Justiça Federal
Descrição: Nesta quinta-feira (21), tragédia causada pela lama da mineradora que
soterrou 272 pessoas completa mil dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/apos-stj-anular-processo-dabarragem-de-brumadinho-vitimas-da-vale-vao-ao-df-lutar-por-justica
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 18:19:40
Título: Incêndio atinge \Ocupação Carrefour\ com 80 famílias no Cambuci, em São
Paulo (SP)
Descrição: Fogo se alastrou rapidamente, mas ninguém ficou ferido, ocupação foi
interditada pela subprefeitura da Sé
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/incendio-atinge-ocupacaocarrefour-com-80-familias-no-cambuci-em-sao-paulo-sp
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 17:48:36
Título: \Tu é minha empregada, eu sou linda e tu é lixo\: vereadoras gaúchas vão
à polícia após ataques
Descrição: Agressão às parlamentares por manifestantes antivacina aconteceu a um
mês do Dia Nacional da Consciência Negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/tu-e-minha-empregada-eu-soulinda-e-tu-e-lixo-vereadoras-gauchas-vao-a-policia-apos-ataques
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 16:01:55
Título: Esquerda e extrema direita lideram as pesquisas eleitorais das eleições
presidenciais do Chile
Descrição: No dia 21 de novembro, chilenos deverão eleger o sucessor de
Sebastián Piñera e um dos favoritos é defensor de Pinochet

Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/esquerda-e-extrema-direitalideram-as-pesquisas-eleitorais-das-eleicoes-presidenciais-do-chile
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 15:28:38
Título: Congresso da Colômbia discute relação de políticos com paraísos fiscais
Descrição: Vice-presidenta, ministra de Transporte e diretor de Serviço de
Aduanas foram flagrados no Pandora Papers
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/congresso-da-colombia-discuterelacao-de-politicos-com-paraisos-fiscais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 14:23:17
Título: Venda de carne em bandeja vazia: saiba quando a prática é considerada
abusiva e vexatória
Descrição: Para Procon, ao aplicar medidas de segurança distintas, conforme o
bairro e a classe, lojas praticam discriminação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/venda-de-carne-em-bandeja-vaziasaiba-quando-a-pratica-e-considerada-abusiva-e-vexatoria
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 14:15:13
Título: Casa da Cultura abre temporada de apresentações de maracatu, coco e
ritmos populares em Recife
Descrição: Evento começa nesta sexta (22) e vai até o mês de março com
atividades semanais para adultos e público infantil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/casa-da-cultura-abre-temporadade-apresentacoes-de-maracatu-coco-e-ritmos-populares-em-recife
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 12:18:41
Título: Rio poderá ter ensino de história afro-brasileira, indígena e latinoamericana nas escolas
Descrição: Projeto de lei prevê que conteúdos também deverão ser ofertados com
aulas de campo e visitas a museus e monumentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/rio-podera-ter-ensino-dehistoria-afro-brasileira-indigena-e-latino-americana-nas-escolas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 11:52:40
Título: Saiba mais sobre a Romaria de Canudos, evento marcado pela resistência
popular na Bahia
Descrição: Edição do evento acontece entre os dias 22 e 24 de forma virtual, com
tema \O Grito de Belo Monte em defesa da vida\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/saiba-mais-sobre-a-romaria-decanudos-evento-marcado-pela-resistencia-popular-na-bahia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 10:53:28
Título: Oposição se divide sobre mudança em conselho do MP e PEC é barrada na
Câmara dos Deputados
Descrição: PT e PCdoB apoiaram quase integralmente a proposta, PDT e PSB se
dividiram e PSOL teve 100% dos votos contra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/oposicao-se-divide-sobremudanca-em-conselho-do-mp-e-pec-e-barrada-na-camara-dos-deputados
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-22 05:40:24
Título: Intenso como sempre, Caetano Veloso lança ‘Meu Coco’
Descrição: O novo álbum do baiano chegou às plataformas de músicas nesta quinta
21, é o primeiro trabalho de inéditas depois de nove anos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/intenso-como-sempre-caetano-velosolanca-meu-coco/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-21 18:42:39
Título: Biden acusa republicanos alinhados a Trump de serem supremacistas
brancos
Descrição: Os republicanos defendem o que Biden qualifica de campanha
'antiamericana' como uma tentativa de reforçar a segurança das eleições
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/biden-acusa-republicanos-alinhados-atrump-de-serem-supremacistas-brancos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-21 18:25:28
Título: Médico da Prevent Senior escolhia plantonistas pela beleza, diz advogada
a CPI
Descrição: Segundo o relato de uma médica, uma profissional foi demitida por
estar 'fora dos padrões de beleza do superior'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/medico-da-prevent-seniorescolhia-plantonistas-pela-beleza-diz-advogada-a-cpi/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-21 18:09:54
Título: Votação da Conitec sobre o ‘kit Covid’ termina empatada
Descrição: A discussão será levada a consulta pública e voltará, na sequência,
ao plenário da Comissão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/votacao-da-conitec-sobre-kitcovid-termina-empatada/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-21 17:18:02
Título: TRT-10 mantém decisão que impede Sérgio Camargo de gerir pessoas na
Fundação Palmares
Descrição: O juiz de segunda instância referendou que a decisão de primeiro grau
tem base em 'vasta produção probatória'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/trt-10-mantem-decisao-queimpede-sergio-camargo-de-gerir-pessoas-na-fundacao-palmares/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-21 14:01:58
Título: Jovens, homens e pobres são principais vítimas da violência policial em
SP, diz estudo
Descrição: Mapa da Desigualdade mostra que discrepância entre ricos e pobres
aumentou em indicadores como direitos humanos e saúde durante a pandemia
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/jovens-homens-e-pobres-saoprincipais-vitimas-da-violencia-policial-em-sp-diz-estudo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-22 00:49:08
Título: Desaba o governo Bolsonaro na Economia e estabelece o caos no País
Descrição: Despencou como castelo de cartas a equipe econômica de Paulo Guedes e
do presidente Jair Bolsonaro. Eles começaram a beijar a lona. A debandada
ocorrida nesta quinta-feira (21/10), na área Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/desaba-o-governo-bolsonaro-naeconomia-e-estabelece-o-caos-no-pais/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-21 20:18:33
Título: Jornal espanhol El País pede ‘Volta, Lula’ e diz em editorial que tempo
deu razão ao petista
Descrição: Para o jornal espanhol El País, em editorial publicado nesta quinta
(21/10), o tempo deu razão ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O
veículo destacou a perseguição jurídica Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/jornal-espanhol-el-pais-pede-voltalula-e-diz-em-editorial-que-tempo-deu-razao-ao-petista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-22 01:33:56
Título: Precisamos combater as fake news – Por Monica Benicio
Descrição: As notícias falsas podem ocasionar problemas gravíssimos, desde
fraudes eleitorais e risco à estabilidade democrática, até chegar ao dano à
integridade física, moral ou à memória de pessoas
Url :https://revistaforum.com.br/rede/precisamos-combater-as-fake-news-pormonica-benicio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-22 01:15:13
Título: Crime e Castigo – Por Juca Ferreira
Descrição: Na CPI, uma lama tóxica foi revelada como uma espécie de complemento
pragmático do negacionismo e da necropolitica praticada e defendida pelo governo
Url :https://revistaforum.com.br/rede/crime-e-castigo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-22 01:08:31
Título: Bolsonaro promove novo ataque à segurança alimentar da população – Por
Nilto Tatto
Descrição: A liberação indiscriminada de agrotóxicos é parte do projeto
encabeçado por Bolsonaro em conluio com setores do agronegócio que pretendem
levar a maior desregulamentação de leis ambientais na história do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bolsonaro-promove-novo-ataqueseguranca-alimentar-da-populacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-22 01:05:25
Título: “Esmola”: Caminhoneiros desafiam Bolsonaro e confirmam greve mesmo
depois de promessas
Descrição: Anúncio de auxílio de R$400 feito pelo presidente não convenceu,
transportadores de combustíveis, os tanqueiros, já estão paralisados em MG
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/esmola-caminhoneiros-desafiam-bolsonaroe-confirmam-greve-mesmo-depois-de-promessas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-22 01:00:00
Título: Unidade nas lutas do aqui e agora – Por Chico Alencar
Descrição: Ponto fulcral é não misturar os atos com campanha eleitoral. Fazer
das passeatas e dos palanques meios de propaganda de candidaturas não unifica e
obscurece a razão principal da manifestação
Url :https://revistaforum.com.br/rede/unidade-nas-lutas-do-aqui-e-agora/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 22:21:39
Título: Esquema de compra de criptomoedas causa guerra interna na Igreja
Universal
Descrição: Um dos casos envolve o ex-garçom e ex-pastor, Glaidson Acácio dos
Santos, proprietário da empresa GAS Consultoria Bitcoin, que doou R$ 72,3
milhões à IURD, ele está preso por manter uma estrutura de pirâmide financeira
com criptomoedas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/esquema-de-compra-de-criptomoedas-causaguerra-interna-na-igreja-universal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 20:24:17
Título: Líder trabalhista inglês, Jeremy Corbyn pede “Fora Bolsonaro” e declara
apoio a Lula
Descrição: Parlamentar do Reino Unido compartilhou petição contra os ataques de
Bolsonaro à democracia e defendendo eleições livres em 2022, Lula agradeceu: \O
povo vai por fim a esse desgoverno\
Url :https://revistaforum.com.br/global/lider-trabalhista-ingles-jeremy-corbynpede-fora-bolsonaro-e-declara-apoio-a-lula/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 19:25:51
Título: STF derruba trecho perverso da reforma trabalhista sobre acesso à
Justiça gratuita
Descrição: Corte declarou inconstitucionais os artigos da reforma de Temer que
obrigava trabalhador que perder ação trabalhista a pagar custos do processo,
centrais sindicais celebram a decisão
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/stf-derruba-trecho-perverso-dareforma-trabalhista-sobre-acesso-a-justica-gratuita/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 18:54:16
Título: Deputado lembra vítimas de Brumadinho: “Mil dias de impunidade”, veja
vídeo
Descrição: Em pronunciamento emocionado na Câmara, Rogério Correia destacou:
“Mesmo após 272 pessoas serem mortas, soterradas pela lama, o STJ anulou ontem
(20) a denúncia contra 18 réus, incluindo o presidente da Vale, Fabio
Schvartsman”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deputado-lembra-vitimas-de-brumadinhomil-dias-de-impunidade-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 18:22:31
Título: Rachadinhas: Ex-funcionário diz que Bolsonaro sabia de corrupção dos
filhos
Descrição: Marcelo Luiz Nogueira dos Santos afirmou à Justiça que presidente
tirou o comando das mãos da sua então esposa e passou para Flávio e Carlos
quando descobriu estar sendo traído por ela
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rachadinhas-ex-funcionario-diz-quebolsonaro-sabia-de-corrupcao-dos-filhos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 16:10:38
Título: Caminhoneiros que transportam combustível fazem paralisação em MG
Descrição: O Minaspetro informou que apoia os caminhoneiros e avalia que, se o
movimento durar mais de 24 horas, pode haver desabastecimento de combustíveis
Url :https://revistaforum.com.br/politica/caminhoneiros-que-transportamcombustivel-fazem-paralisacao-em-mg/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 15:40:01
Título: “O tempo deu razão a Lula”, afirma editorial do jornal espanhol El País
Descrição: O jornal também ressalta o favoritismo do ex-presidente à eleição de
2022, mas avalia que o petista precisará “forjar uma aliança ampla” para obter
apoio necessário para vencer
Url :https://revistaforum.com.br/midia/o-tempo-deu-razao-a-lula-afirmaeditorial-do-jornal-espanhol-el-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 12:08:13
Título: Maioria dos deputados contraria Bolsonaro e apoia passaporte de
vacinação
Descrição: A partir da próxima segunda-feira (25), trabalhos na Câmara voltarão
a ser presenciais e, para entrar no prédio, será necessário apresentar
comprovante de imunização contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maioria-dos-deputados-contrariabolsonaro-e-apoia-passaporte-de-vacinacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 11:31:18
Título: Pastor suspeito de desviar R$ 30 milhões da Universal está foragido

Descrição: O suspeito, que não teve seu nome revelado, também é arquiteto e um
dos responsáveis pela construção do Templo de Salomão, no bairro do Brás, em São
Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pastor-suspeito-de-desviar-r-30-milhoesda-universal-esta-foragido/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 11:14:15
Título: Policiais matam jovem negro após confundir marmita com arma
Descrição: Secretaria da Segurança Pública contesta a versão e diz que houve uma
operação de combate ao tráfico de drogas, segundo moradores da comunidade do
Piolho, em SP, adolescente estava desarmado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policiais-matam-jovem-negro-aposconfundir-marmita-com-arma/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-21 10:55:41
Título: Senadores devem pedir impeachment de Aras caso ele não encaminhe
relatório da CPI
Descrição: Já é consenso também que em caso de omissão, procrastinação ou
arquivamento por parte de Aras, o relatório deverá ser encaminhado diretamente
ao STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senadores-devem-pedir-impeachment-dearas-caso-ele-nao-encaminhe-relatorio/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-22 04:30:47
Título: CPI da Covid: Renan avalia incluir pelo menos mais 10 novos pedidos de
indiciamento, saiba de quem
Descrição: BRASÍLIA — Senadores do grupo majoritário da CPI da Covid, o chamado
G7, trabalham para inserir pelo menos dez novos nomes nos pedidos de
indiciamento apresentados esta semana pelo relator, Renan Calheiros (MDB-AL). Na
lista, estão integrantes e ex-integrantes do Ministério da Saúde, como o excoordenador de logística Alex Lial Marinho, o ex-assessor Marcelo Bento Pires, a
fiscal de contratos Regina Célia de Oliveira, o secretário de Ciência e
Tecnologia, Hélio Angotti Netto, e o assessor técnico Thiago Fernandes da Costa.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/cpi-da-covid-renan-avalia-incluir-pelomenos-mais-10-novos-pedidos-de-indiciamento-saiba-de-quem-25246612
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-22 05:00:29
Título: Mudança climática ameaça esforços para erradicar doenças tropicais
Descrição: Desde 2016, um grupo de instituições e pesquisadores internacionais
analisa o impacto das mudanças climáticas na saúde global anualmente. A medição
é feita por meio de 44 indicadores. E a conclusão do estudo The Lancet
Countdown, lançado nesta quinta-feira, é de que todo o mundo está piorando.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/mudanca-climatica-ameaca-esforcos-paraerradicar-doencas-tropicais-25245909
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-22 08:03:43
Título: Zara acusada de racismo no Ceará: 5 pontos que autoridades ainda
precisam esclarecer
Descrição: Polícia Civil concluiu investigação e indiciou gerente de loja no
Ceará. Segundo inquérito, empresa adota \código de conduta\ para clientes que
não são considerados \dentro do padrão da loja\.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59005086?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-22 08:27:19
Título: 1º transplante de rim de porco para humano é testado com sucesso nos EUA
Descrição: Órgão, de animal geneticamente modificado, parecia funcionar bem,
afirma equipe cirúrgica.

Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59004855?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-21 21:42:55
Título: Paulo Guedes rifa a bandeira do controle de gastos e quatro integrantes
da sua equipe pedem demissão
Descrição: Bolsa cai quase 3%, no pior desempenho em 11 meses, e dólar bate 5,66
reais após o ministro sugerir romper o teto de gastos para financiar programa
social. Congresso encaminha proposta
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-10-21/paulo-guedes-rifa-a-bandeirado-controle-de-gastos-e-o-mercado-brasileiro-entra-em-parafuso.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-21 23:12:13
Título: Moraes amplia cerco contra ‘fake news’ bolsonarista ao acionar Interpol
pelo blogueiro Allan dos Santos
Descrição: Alvo de dois inquéritos no STF, criador do site ‘Terça Livre’ está
com visto vencido no EUA e mantém conduta criminosa, segundo o ministro do STF
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-21/moraes-amplia-cerco-contrafake-news-bolsonarista-ao-acionar-interpol-pelo-blogueiro-allan-dos-santos.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-21 00:00:00
Título: Presidente da UNE recebe apoios em série após ataques racistas,
machistas e políticos
Descrição: A presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes), Bruna Brelaz (PC
do B), 26, tornou-se 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
Folha.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-racistasmachistas-e-politicos.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-22 00:13:00
Título: Comissão aprova limite a pagamento de precatórios e mudanças no teto de
gastos
Descrição: Texto aprovado também permite contornar a regra de ouro por meio da
lei orçamentária
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/819461-comissao-aprova-limite-apagamento-de-precatorios-e-mudancas-no-teto-de-gastos/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-22 04:44:19
Título: Ator Alec Baldwin mata acidentalmente cineasta e fere diretor em set de
filmagem nos EUA (FOTOS)
Descrição: O ator Alec Baldwin disparou uma arma que não devia estar carregada,
utilizada nas filmagens no Novo México (EUA), matando a cineasta Halyna Hutchins
e ferindo o diretor Joel Souza, segundo as autoridades.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021102218149190-ator-alec-baldwinmata-acidentalmente-cineasta-e-fere-diretor-em-set-de-filmagem-nos-eua-fotos/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-21 11:00:07
Título: Lei de proteção de dados: o que tem mudado para as empresas no Brasil?
Descrição: Com ajuda de Allan Turano, advogado especialista em Direito do
Entretenimento e Negócios Digitais, a Sputnik explica os impactos que a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) tem causado no mercado brasileiro.
Para além de questões jurídicas e regulatórias, o tema suscita preocupações
pelas empresas de ordem reputacional.
Url :https://br.sputniknews.com/sputnik_explica/2021102118146742-lei-deprotecao-de-dados-o-que-tem-mudado-para-as-empresas-no-brasil/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-21 10:46:48
Título: Auxílio Brasil: Guedes fala em 'licença para gastar' fora do teto e
dólar sobe após afirmação
Descrição: Ministro da Economia admitiu pela primeira vez que poderá gastar
montante além da regra do teto. Depois da declaração, dólar operou em alta nesta
manhã (21) por temor do mercado de um possível descontrole fiscal.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021102118146643-auxilio-brasil-guedesfala-em-licenca-para-gastar-fora-do-teto-e-dolar-sobe-apos-afirmacao/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-21 09:36:30
Título: Cobra colossal é içada por retroescavadeira em floresta na ilha de
Dominica
Descrição: Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um
réptil gigante é removido por uma retroescavadeira em uma floresta de Dominica.
Url :https://br.sputniknews.com/videoclube/2021102118146537-cobra-colossal-eicada-por-retroescavadeira-em-floresta-na-ilha-de-dominica-video/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Aliado e colaborador de Trump pode ser preso por desacato
Descrição: Steve Bannon, ícone da nova direita nos EUA, se recusou testemunhar
sobre a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump e poderá ser processado
criminalmente. Parlamentares o acusam de ter conhecimento prévio do ataque.
Url :https://www.dw.com/pt-br/aliado-e-colaborador-de-trump-pode-ser-preso-pordesacato/a-59583763?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

