
   Boletim de Notícias – Brasil - 25/10/2021
              www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-24 17:30:03
Título: Brasil completa 4 semanas sem alta de mortes por covid, na Europa, 
restrições são retomadas
Descrição: País vive arrefecimento da pandemia, enquanto nações europeias voltam
a se preocupar com avanço da contaminação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/24/brasil-completa-4-semanas-sem-
alta-de-mortes-por-covid-na-europa-restricoes-sao-retomadas

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-24
Título: CPI da Covid não acabará em pizza, apesar de Aras, avaliam juristas
Descrição: Brasil de Fato – O relatório final da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, que será votado na próxima terça-feira (26), tem 
potencial para trazer consequências concretas aos 68 indiciados, entre eles, o 
próprio Jair Bolsonaro, filhos dele, ministros, empresários, médicos e empresas.
Essa é a avaliação de advogados que participaram da elaboração do documento, 
lido nesta quarta-feira (20) pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-
AL), e de outros juristas consultados nesta reportagem.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/cpi-covid-pizza-aras/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 09:40:12
Título: Cientistas e políticos reagem a mentira dita por Bolsonaro sobre vacinas
e aids
Descrição: A propagação da mentira no momento em que o Brasil atinge mais da 
metade de sua população com a vacinação completa gerou revolta e críticas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cientistas-e-politicos-reagem-a-
mentira-dita-por-bolsonaro-sobre-vacinas-e-aids/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 08:52:04
Título: Facebook e Instagram derrubam live em que Bolsonaro associa vacina à 
Aids
Descrição: É a primeira vez em que isso ocorre, o vídeo com a fake news não está
mais disponível em nenhuma das duas plataformas
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/facebook-e-instagram-derrubam-
live-em-que-bolsonaro-associa-vacina-a-aids/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-24 14:52:02
Título: Com ausência de ações do governo, movimentos levam toneladas de 
alimentos para a periferia
Descrição: Na Capital e no interior gaúcho, movimentos populares, sindicatos e 
organizações combatem a fome e discutem um novo país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/24/com-ausencia-de-acoes-do-
governo-movimentos-levam-toneladas-de-alimentos-para-a-periferia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-24 10:01:16
Título: Defesa gastou R$ 80,5 mil na churrascaria Fogo de Chão com cartão de 
crédito do governo
Descrição: Levantamento inédito aponta 25 pagamentos desde 2013, capitão da 
Marinha gastou R$ 7,3 mil em apenas um dia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/24/defesa-gastou-r-80-5-mil-na-
churrascaria-fogo-de-chao-com-cartao-de-credito-do-governo

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-10-24
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Título: Forças Armadas não diminuem desmatamento na Amazônia e dão prejuízo de 
R$ 500 milhões aos cofres públicos
Descrição: O desmatamento no bioma não caiu com as três intervenções das Forças 
Armadas no combate a crimes ambientais na Amazônia. A ineficiência custou aos 
cofres públicos R$ 55 milhões. E o vice Hamilton Mourão defendeu o 
prosseguimento dessa militarização para apresentar na COP26. A informação é da 
Folha de S. Paulo. A Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas terá
início no próximo dia 31, no Reino Unido. Mourão não poderá chefiar a delegação 
brasileira na COP26. Quem vai liderar o trabalho é Joaquim Leite, ministro do 
Meio Ambiente. E, mesmo o vice defendendo a permanência de militares, seu pedido
foi rejeitado pelo governo Bolsonaro. Ele próprio declarou que o governo não 
renovaria a intervenção militar.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/forcas-armadas-
amazonia-fracasso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-24 00:15:45
Título: Bolsonaro acumula mais de R$ 80 mil em multas por não usar máscara
Descrição: Se as autuações não forem pagas, o presidente pode ser cobrado na 
Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-acumula-multas-mascaras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-24 22:29:07
Título: Áudio vazado revela influência do dono do BTG Pactual nas políticas do 
BC
Descrição: Na conversa, o banqueiro André Esteves ataca a presidenta Dilma 
Rousseff e elogia Michel Temer
Url :https://revistaforum.com.br/politica/audio-btg-bc/

Fonte: MST
Data: 2021-10-23
Título: MST ocupa terra devoluta no Pontal do Paranapanema-SP
Descrição: Famílias Sem Terra do Pontal da região do Pontal do Paranapanema 
ocuparam, na manhã deste sábado (23), a fazenda Santa Cruz do Kurata, localizada
no município de Mirante do Paranapanema-SP. A ação política organizada pelo MST 
tem como objetivo pressionar o Estado para a arrecadação de terras devolutas 
para a Reforma Agrária. Cerca de 50 pessoas participaram da ocupação.
Url : https://mst.org.br/2021/10/23/mst-ocupa-terra-devoluta-no-pontal-do-
paranapanema-sp/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 11:30:44
Título: Desigualdade caiu nos governos do PT e voltou a subir com Temer, mostra 
estudo inédito
Descrição: Estudo do instituto Insper mostrou que desigualdade de renda caiu 
entre 2002 e 2015 e só voltou a subir após golpe
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/desigualdade-caiu-nos-
governos-do-pt-e-voltou-a-subir-com-temer-mostra-estudo-inedito/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Escritora do Zimbábue recebe Prêmio da Paz na Feira do Livro de 
Frankfurt
Descrição: Tsitsi Dangarembga foi agraciada pelo júri do Comércio Livreiro 
Alemão, uma das maiores distinções literárias do país, por abordar em sua 
obras \conflitos sociais e morais que vão muito além da referência regional\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/escritora-do-zimbábue-recebe-prêmio-da-paz-na-
feira-do-livro-de-frankfurt/a-59611101?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Vatican News - Português
Título: Há 76 anos nascia a ONU com o objetivo da paz mundial
Descrição: Em 24 de outubro de 1945, após a devastadora Segunda Guerra Mundial, 
nascia a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de trabalhar pela paz no 
planeta após os horrores do conflito. Luciano Bozzo, professor de Relações 
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Internacionais na Universidade de Florença, fala sobre a relevância das 
motivações que levaram à criação da ONU.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-10/ha-76-anos-nascia-a-onu-
com-o-objetivo-da-paz-mundial.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-24 14:42:23
Título: Bolsonaro e Guedes convocam imprensa e atacam Lula e Pacheco em 
tentativa de conter crise
Descrição: Presidente leva ministro para falar com jornalistas novamente, dupla 
comenta teto de gastos e preço dos combustíveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/24/bolsonaro-e-guedes-convocam-
imprensa-e-atacam-lula-e-pacheco-em-tentativa-de-conter-crise
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-24 13:37:57
Título: Militares sob a mira de Mendonça: como AGU puniu soldados e sargentos 
que enfrentaram o governo
Descrição: Uma associação de militares foi fechada, outra intimada pelo Exército
a depor e uma terceira responde a inquérito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/24/militares-sob-a-mira-de-
mendonca-como-agu-puniu-soldados-e-sargentos-que-enfrentaram-o-governo

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 16:31:26
Título: Google acusa bolsonarista Allan dos Santos de agir com má-fé
Descrição: A big tech diz que Allan dos Santos mente ao omitir que não foi 
informado sobre a exclusão do seu canal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/google-acusa-bolsonarista-
allan-dos-santos-de-agir-com-ma-fe/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-25 04:30:49
Título: Damares levou sete parentes de Michelle Bolsonaro em voo da FAB para São
Paulo
Descrição: BRASÍLIA - A ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos 
Humanos) deu carona em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) a sete parentes da 
primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em uma viagem de Brasília para São Paulo no 
dia 21 de agosto, um sábado. O voo foi solicitado por Damares com a 
justificativa de ir a um evento do Pátria Voluntária, programa social coordenado
por Michelle, que também estava na aeronave.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/damares-levou-sete-parentes-de-michelle-
bolsonaro-em-voo-da-fab-para-sao-paulo-25249942

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 17:53:24
Título: Terceira via se torna bandeira majoritária de generais
Descrição: Dissociar-se de Bolsonaro surge como necessidade para quem apoiou o 
governo e pensou que seria possível controlar o presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/terceira-via-se-torna-bandeira-
majoritaria-de-generais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 17:28:05
Título: México busca paradeiro de bebês roubados durante “guerra suja” contra 
esquerda
Descrição: Esse período sombrio lembra o drama vivido por mulheres que tiveram 
seus filhos raptados durante as ditaduras no Chile e na Argentina
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/mexico-busca-paradeiro-de-bebes-
roubados-durante-guerra-suja-contra-esquerda/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 17:17:32
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Título: Papa pede solução para crise migratória na Líbia, Alemanha endurece com 
migrantes da Belarus
Descrição: \Escuto os seus gritos e rezo por vocês\, declarou o pontífice 
argentino
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/papa-pede-solucao-para-crise-
migratoria-na-libia-alemanha-endurece-com-migrantes-da-belarus/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 17:09:06
Título: Bolsonaro nega objetivo eleitoreiro com aumento de ajudas sociais
Descrição: 'Não estamos lutando por eleições em 2022. Não se toca nesse 
assunto', disse o presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-nega-objetivo-
eleitoreiro-com-aumento-de-ajudas-sociais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 15:26:31
Título: Roberto Jefferson é internado em ala hospitalar do presídio Bangu 8
Descrição: Cristiane Brasil, filha do político, publicou um vídeo em que pede 
orações ao pai, Vice-presidente do PTB cobra transferência
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/roberto-jefferson-e-
internado-em-ala-hospitalar-do-presidio-bangu-8/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 14:45:31
Título: Para os famintos, o teto
Descrição: Os gastos para que Bolsonaro e Guedes tentem comprar votos matando a 
fome não são o problema
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/para-os-famintos-o-teto/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 14:28:48
Título: MBL oculta 13 vídeos em que elogiava e defendia Paulo Guedes
Descrição: Vídeos foram colocados em modo privado, em que só o dono do canal 
pode visualizar o conteúdo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mbl-oculta-13-videos-em-que-
elogiava-e-defendia-paulo-guedes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 14:14:51
Título: Na Líbia pós-Kadafi, imperam o caos e os interesses privados
Descrição: Em 20 de outubro de 2021, completou-se uma década da morte do ditador
líbio, especialistas apontam os reais favorecidos com a deposição
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/na-libia-pos-kadafi-imperam-o-caos-e-
os-interesses-privados/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 10:49:04
Título: Estudo aponta redução de atendimentos de saúde mental durante pandemia
Descrição: Foram registrados nos primeiros 6 meses da pandemia 1,18 milhão de 
atendimentos relacionados à saúde mental, 28% abaixo do esperado
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/estudo-aponta-reducao-de-
atendimentos-de-saude-mental-durante-pandemia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-24 10:34:31
Título: Em novo discurso negacionista, Marcelo Queiroga critica obrigatoriedade 
do uso de máscaras
Descrição: O ministro teve o nome incluído na lista de pedidos de indiciamento 
da CPI por ser um dos responsáveis pela epidemia no Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-novo-discurso-
negacionista-marcelo-queiroga-critica-obrigatoriedade-do-uso-de-mascaras/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2021-10-24 09:05:03
Título: Empresas de ex-mulher de Bolsonaro devem à União
Descrição: As empresas são citadas em relatórios de inteligência financeira na 
investigação sobre a “rachadinha” de assessores de Carlos Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/empresas-de-ex-mulher-de-
bolsonaro-devem-a-uniao/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-24 00:29:58
Título: The Facebook Papers: Na Índia, o Facebook luta com uma versão ampliada 
de seus problemas
Descrição: Em 4 de fevereiro de 2019, um pesquisador do Facebook criou uma nova 
conta de usuário para ver como é experimentar o site de mídia social como uma 
pessoa que  ..
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/the-facebook-papers-na-india-o-
facebook-luta-com-uma-versao-ampliada-de-seus-problemas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 00:24:23
Título: Após cirurgia, quadro de saúde do prefeito de Belém é estável
Descrição: Após sentir fortes dores nas costas, Edmilson Rodrigues teve de ser 
internado e submetido a uma cirurgia para reverter um quadro de hemorragia na 
caixa toráxica
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/saude-prefeito-belem-estavel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-24 21:28:50
Título: João Campos diz a Lula que “não será empecilho” para aliança entre PT e 
PSB
Descrição: Além da questão nacional, os dois líderes discutiram a sucessão de 
Paulo Câmara, atual governador do estado pernambucano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/joao-campos-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-24 20:42:58
Título: Deputada do PSOL vai entregar relatório final da CPI na ONU
Descrição: A parlamentar Fernanda Melchionna, que fará a entrega do documento, 
também afirmou que será realizado um chamado internacional para alertar o perigo
que Bolsonaro representa para outros países
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputada-relatorio-cpi-onu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-24 14:58:51
Título: Folha é criticada após ignorar feitos de Lula e Dilma em reportagem 
sobre desigualdade
Descrição: Pesquisa elaborada pelo Insper mostra que a diferença social no 
Brasil caiu de forma ininterrupta entre os anos de 2002 e 2015, período em que o
país foi governado pelo PT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/folha-criticada-lula-e-dilma-
desigualdade/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-24 14:14:34
Título: Evangélicos contra Bolsonaro
Descrição: O programa Fórum Onze e Meia deste domingo (23/10) falará sobre a  
Evangélicos de esquerda contra o Bolsonaro” Apresentação: Anderson Moraes 
Convidados: O pastor José Barbosa Jr é teólogo, escritor, ativista pelos 
Direitos Humanos e pastor da Comunidade Batista do Caminho, em Campina 
Grande/PB. É membro (ainda) do Comitê pela Defesa da Diversidade Religiosa [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/os-evangelicos-de-esquerda-ou-estao-
contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-24 13:38:05

https://revistaforum.com.br/videos/os-evangelicos-de-esquerda-ou-estao-contra-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/videos/os-evangelicos-de-esquerda-ou-estao-contra-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/folha-criticada-lula-e-dilma-desigualdade/
https://revistaforum.com.br/politica/folha-criticada-lula-e-dilma-desigualdade/
https://revistaforum.com.br/politica/deputada-relatorio-cpi-onu/
https://revistaforum.com.br/politica/joao-campos-lula/
https://revistaforum.com.br/noticias/saude-prefeito-belem-estavel/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/the-facebook-papers-na-india-o-facebook-luta-com-uma-versao-ampliada-de-seus-problemas/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/the-facebook-papers-na-india-o-facebook-luta-com-uma-versao-ampliada-de-seus-problemas/
https://www.cartacapital.com.br/politica/empresas-de-ex-mulher-de-bolsonaro-devem-a-uniao/
https://www.cartacapital.com.br/politica/empresas-de-ex-mulher-de-bolsonaro-devem-a-uniao/


Título: Luis Miranda pedirá que PF investigue possível espionagem de Bolsonaro
Descrição: Deputado federal disse que começou a ser perseguido por bolsonaristas
após depoimento na CPI da Covid-19. Ele suspeita que ordens tenham partido do 
próprio presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/luis-miranda-pedira-que-pf-investigue-
possivel-espionagem-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-24 11:09:35
Título: Há 3 meses no forno, Mendonça não tem votos para aprovação ao STF, diz 
Pacheco
Descrição: Presidente da Casa afirmou que o \terrivelmente evangélico\ passaria 
na Comissão de Constituição e Justiça, mas não na votação de todos os senadores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ha-3-meses-no-forno-mendonca-nao-tem-
votos-para-aprovacao-ao-stf-diz-pacheco/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-10-24 03:00:00
Título: Das ideias fora do lugar ao perspectivismo ameríndio: as formações da 
história da literatura no Brasil. Entrevista especial com Luís Augusto Fischer
Descrição:  
Um país é constituído em termos mais concretos e pragmáticos por sua forma 
política, sua moeda, suas leis, a demarcação do território etc. Mas também pela 
incontornável constituição de sua cultura – ainda que múltipla – na qual a 
http://www.ihu.unisinos.br/613903-das-ideias-fora-do-lugar-ao-perspectivismo-
amerindio-as-formacoes-da-historia-da-literatura-no-brasil-entrevista-especial-
com-luis-augusto-fischer
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-25 04:30:20
Título: Ciências Humanas voltam a sofrer pressão com diminuição de aulas
Descrição: RIO — Criticadas pelo presidente Jair Bolsonaro, as ciências humanas 
voltaram a entrar na mira de gestores públicos. O caso mais recente ocorreu em 
Porto Alegre, onde a Secretaria de Educação propôs a redução dos tempos de 
história e geografia (mas depois voltou atrás), além do fim do ensino da 
filosofia, o que foi mantido na nova grade das escolas. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/ciencias-humanas-voltam-sofrer-pressao-com-
diminuicao-de-aulas-1-25249953
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-24 23:37:29
Título: Acuado, Bolsonaro exibe Guedes e resgata tema da privatização da 
Petrobras para tentar acalmar o mercado
Descrição: Após alta do dólar e demissões, mandatário aparece com ministro em 
pleno domingo para argumentar que o furo do teto de gastos não altera a política
de austeridade. Semana começa com incerteza sobre a reação dos investidores e 
expectativa de anúncios de novos nomes da Economia
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-10-24/acuado-bolsonaro-exibe-
guedes-e-resgata-tema-da-privatizacao-da-petrobras-para-tentar-acalmar-o-
mercado.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-24 00:00:00
Título: Deputado bolsonarista que lidera caminhoneiros diz que Bolsonaro 
trabalha para banqueiro e investidor
Descrição: O deputado bolsonarista Nereu Crispim (PSL-RS), presidente da Frente 
Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, entrou para a fila 
composta por aliados próximos do presidente que têm se decepcionado com sua 
condução do país.Leia mais (10/24/2021 - 23h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/10/deputado-bolsonarista-que-lidera-caminhoneiros-diz-
que-bolsonaro-trabalha-para-banqueiro-e-investidor.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-24 00:00:00
Título: Organização Mundial contra a Tortura cobra Lira por tramitação de lei 
antiterrorismo na Câmara
Descrição: A Organização Mundial contra a Tortura (OMCT) e o Centro de Estudos 
Legais e Sociais, da Argentina, enviaram nesta semana ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), uma carta em que manifestam preocupação com 
a tramitação na Casa de uma nova lei antiterrorismo.Leia mais (10/24/2021 - 
23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/10/organizacao-mundial-contra-a-tortura-cobra-
lira-por-tramitacao-de-lei-antiterrorismo-na-camara.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-24 00:00:00
Título: Preso, Daniel Silveira recebe R$ 1 milhão em sálarios e cotas, Câmara 
pode soltá-lo
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prometeu a parlamentares
que irá colocar em votação no plenário até o final de novembro o pedido do PTB 
para que o deputado federal Daniel Silveira (RJ) deixe a prisão.Leia mais 
(10/24/2021 - 18h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/preso-daniel-silveira-recebe-r-1-milhao-em-salarios-e-cotas-
camara-pode-solta-lo.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-24 15:40:09
Título: Extradição de Assange seria 'incompreensível' após tentativa de 
assassinato pela CIA, diz sua noiva
Descrição: A possibilidade de o Reino Unido extraditar Julian Assange, 
denunciante do WikiLeaks, é \completamente incompreensível\ depois das 
revelações feitas pelo portal Yahoo News, afirmou sua noiva.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021102418158655-extradicao-de-assange-
seria-incompreensivel-apos-tentativa-de-assassinato-pela-cia-diz-sua-noiva/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-24 08:31:29
Título: CEO do Twitter prevê 'hiperinflação' em breve nos EUA e também 'no 
mundo'
Descrição: Jack Dorsey, CEO do Twitter, lançou um aviso misterioso sobre o 
aumento de inflação nos EUA, depois que especialistas e entidades no país 
advertiram que esse pode ser o caso.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021102418157397-ceo-do-twitter-preve-
hiperinflacao-em-breve-nos-eua-e-tambem-no-mundo/
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