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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-10-26
Título: CPI da Covid vota relatório final de Renan Calheiros nesta terça-feira
Descrição: A CPI da Covid se reúne pela última vez nesta terça-feira (26) para
votar o relatório final, apresentado por Renan Calheiros na semana passada.
Renan pede o indiciamento de 66 pessoas e 2 empresas por crimes cometidos na
pandemia. O principal alvo é Jair Bolsonaro. No relatório final da CPI da Covid19 há um pedido de indiciamento contra o ocupante do Palácio do Planalto por
crimes contra a humanidade. Os senadores vão discutir o relatório e podem propor
mudanças. A aprovação do relatório exige maioria simples dos votos. O que for
aprovado será encaminhado aos órgãos competentes. No caso de Bolsonaro, quem
decide os próximos passos é a PGR.
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/cpi-da-covid-vota-relatorio-final-derenan-calheiros-nesta-terca-feira
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 23:22:46
Título: Desde 2016, preço do gás de cozinha subiu 47% acima da inflação, diz
Dieese
Descrição: Gasolina e diesel subiram mais de 30%, após novo aumento, petroleiros
voltam a criticar política de preços adotada pela Petrobras no governo Temer e
mantida por Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/gas-de-cozinha-subiu-47-acima-dainflacao-diz-dieese/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-25
Título: Petrobras reajusta gasolina mais uma vez e alta acumulada só este ano é de 73,4%
Descrição: A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (25) novos reajustes nos
preços da gasolina e do diesel em suas refinarias. A partir desta terça-feira
(26), a gasolina subirá 7,04% - alta acumulada de 73,4% este ano -, e o do
diesel será reajustado em 9,15%, alta acumulada de 65,3% em 2021.
Com o novo reajuste da gasolina, anunciado 16 dias após a última alta de 7,2%, o
preço médio do litro da gasolina nas distribuidoras passará de R$ 2,98 para R$
3,19. Já o litro do óleo diesel, reajustado pela última vez em 29 de setembro,
passará de R$ 3,06 para R$ 3,34.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/petrobras-reajusta-gasolina-mais-uma-veze-alta-acumulada-so-este-ano-e-de-73-4-daca
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 20:26:17
Título: Vacina não dá Aids: depois do Facebook, Youtube também retira do ar live
de Bolsonaro
Descrição: Enquanto mentira presidencial repercutia no planeta, Bolsonaro
visitou concurso de canto de pássaros em extinção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/vacina-nao-da-aids-depois-dofacebook-youtube-tambem-retira-do-ar-live-de-bolsonaro
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-25
Título: Vincular a vacina contra a covid à aids ‘assusta até mesmo a base
bolsonarista’
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro teve sua live da última quintafeira retirada do Facebook e do Instagram na noite desse domingo (24). Na
transmissão, ele disse que “vacinados (contra a covid) estão desenvolvendo a
síndrome da imunodeficiência adquirida (aids)” com base em uma notícia falsa. De
acordo com professor do Departamento de Ciência Política da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) Wagner Romão, Bolsonaro volta a estimular seus

seguidores mais radicais, após perder parte do apoio do mercado financeiro, mas
com essa declaração pode também provocar prejuízos na base bolsonarista.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/vincular-a-vacinacontra-a-covid-a-aids-assusta-ate-mesmo-a-base-bolsonarista/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-25 21:40:24
Título: Barroso manda à PGR notícia-crime contra Bolsonaro por fake news sobre
vacinas
Descrição: Os parlamentares que protocolaram a peça classificam a postura do excapitão como 'irresponsável, mentirosa e criminosa'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/barroso-manda-a-pgr-noticia-crimecontra-bolsonaro-por-fake-news-sobre-vacinas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-25 13:22:21
Título: Se Bolsonaro fala sem base científica, deve pagar por declaração diz
Lira
Descrição: Em live pelas redes sociais, Bolsonaro relacionou falsamente as
vacinas com o desenvolvimento de HIV
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/se-bolsonaro-fala-sem-basecientifica-deve-pagar-por-declaracao-diz-lira/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 18:34:16
Título: Marcado para morrer: senadores reagem a plano da União para extinguir
centro de alta tecnologia
Descrição: Parlamentares querem barrar intenção de Bolsonaro de dissolver o
maior centro de microeletrônica da América Latina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/marcado-para-morrer-senadoresreagem-a-plano-da-uniao-para-extinguir-centro-de-alta-tecnologia
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-25 16:29:12
Título: A Semana do Mercado: Banco Central deve acelerar ritmo de alta da Selic
Descrição: Estimativas passam a ser de alta de 1,25 a 1,5 ponto percentual na
reunião desta semana
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/a-semana-do-mercado-banco-centraldeve-acelerar-ritmo-de-alta-da-selic/
Fonte: Vatican News - Português
Título: A terra que sofre é o grito dos pobres e será o grito de todos
Descrição: O climatologista Professor Ramanathan diz que o grito da terra e o
grito dos pobres tornou-se agora o grito de todos, pois o aquecimento global
desencadeou a \destruição do sistema climático mundial\
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-10/historia-laudato-si-gritoterra-pobres-ramanathan.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 09:02:22
Título: “MST oferece uma possibilidade de solucionar a fome”, diz bispo de Campo
Mourão (PR)
Descrição: Dom Bruno participou da inauguração de capela e Centro de Produção
Agroecológica da comunidade Valdair Roque, no Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/mst-oferece-uma-possibilidadede-solucionar-a-fome-diz-bispo-de-campo-mourao-pr
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 21:20:01
Título: Mercado da fome: Frigoríficos do CE vendem ossos “de primeira” e “de
segunda”
Descrição: O aumento da procura desses “produtos” provocou alta nos preços: a
ossada “de primeira” está custando R$ 9 o quilo, enquanto a “de segunda”, R$ 5

Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/mercado-da-fomefrigorificos-do-ce-vendem-ossos-de-primeira-e-de-segunda/
Fonte: Poder360
Título: Procon notifica Zara após acusação de ter “alerta” para entrada de
negros
Descrição: Órgão quer que empresa explique política de treinamento e ações de
combate ao racismo e a discriminação
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/procon-notifica-zara-apos-acusacao-deter-alerta-para-entrada-de-negros/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-25 15:00:00
Título: A crise dos indígenas Avá-Guarani desterrados por Itaipu
Descrição: Em meio à miséria e à tentativa de retomada do território, os
suicídios de jovens indígenas aumentam a emergência social da etnia que vive às
margens do rio Paraná
Url :https://apublica.org/2021/10/a-crise-dos-indigenas-ava-guarani-desterradospor-itaipu/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 15:20:37
Título: Líder kaingang: Arrendamento ilegal pode causar mais “banho de sangue”
entre indígenas no RS
Descrição: Atentados, tiroteios, mortes, prisões, espancamentos e ameaças
aterrorizam as aldeias no Sul do Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/lider-kaingang-arrendamentoilegal-pode-causar-mais-banho-de-sangue-entre-indigenas-no-rs
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-26 05:10:37
Título: Movimentos populares de Minas Gerais organizam primeiro encontro de
resistência à mineração
Descrição: Evento em Itabira (MG) reuniu cerca de 50 pessoas de diversos
territórios do estado atingidos pela atividade minerária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/26/movimentos-populares-de-minasgerais-organizam-primeiro-encontro-de-resistencia-a-mineracao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 12:08:35
Título: Brumadinho: atingidos criticam falta de participação no acordo
Descrição: Governo de Minas abre consulta sobre 12% da verba do acordo com a
Vale, mas votação escolherá somente temas prioritário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/brumadinho-atingidos-criticamfalta-de-participacao-no-acordo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 08:53:27
Título: Opinião | O papa e os movimentos populares: olhar o mundo a partir de
baixo
Descrição: 3Ts: terra, teto e trabalho, os três \direitos sagrados\ que moldaram
os diálogos com o papa Francisco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/opiniao-o-papa-e-os-movimentospopulares-olhar-o-mundo-a-partir-de-baixo
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: A visão distorcida de Mourão como defensor da Amazônia
Descrição: Em conversa com jornalistas estrangeiros, vice-presidente culpa \
visão de esquerda\ internacional por má fama de política ambiental do governo
Bolsonaro.
Url :https://www.dw.com/pt-br/a-visão-distorcida-de-mourão-como-defensor-daamazônia/a-59622237?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 17:43:07
Título: Mostra de cinema negro Zózimo Bulbul em modalidade virtual e presencial
começa na quarta (27)
Descrição: Festival chega à 14ª edição com homenagem a vítimas da covid-19 e
exibe gratuitamente 155 filmes do Brasil e do mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/mostra-de-cinema-negro-zozimobulbul-em-modalidade-virtual-e-presencial-comeca-na-quarta-27
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 17:40:12
Título: Protesto na Câmara de Porto Alegre repudia ato racista contra vereadores
e suástica no plenário
Descrição: Brasil de Fato RS realiza live sobre o tema nesta segunda-feira (25),
às 18h30, com integrantes da bancada negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/protesto-na-camara-de-portoalegre-repudia-ato-racista-contra-vereadores-e-suastica-no-plenario
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 16:41:24
Título: Ministério Público da Argentina recomenda suspensão de trigo transgênico
discutido no Brasil
Descrição: O trigo HB4 é construído para ser resistente ao glufosinato de
amônio, agrotóxico potencialmente cancerígeno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/ministerio-publico-da-argentinarecomenda-suspensao-de-trigo-transgenico-discutido-no-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 15:36:10
Título: Juventude Sem Terra do Rio Grande do Sul prepara encontro regional
Descrição: Leandro Rybeiro conversou com o Brasil de Fato RS para falar sobre
como é ser um jovem do meio rural no Brasil de hoje
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/juventude-sem-terra-do-riogrande-do-sul-prepara-encontro-regional
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 13:46:13
Título: Eduardo Leite privatiza a Sulgás, estatal lucrativa que explora gás
natural canalizado no RS
Descrição: Compass, do grupo Cosan, levou a empresa sem concorrência, pelo pelo
preço mínimo de R$ 927,8 milhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/eduardo-leite-privatiza-asulgas-estatal-lucrativa-que-explora-gas-natural-canalizado-no-rs
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 12:08:24
Título: Leia o que disse André Esteves sobre \conselhos\ a Lira, Campos Neto e
ministros do STF
Descrição: Banqueiro \revelou\ conversas em áudio vazado, segundo ele, é preciso
\ensinar\ e \educar\ agentes públicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/leia-o-que-disse-andre-estevessobre-conselhos-a-lira-campos-neto-e-ministros-do-stf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 10:55:41
Título: Edmilson Rodrigues (PSOL), prefeito de Belém, passa por procedimento
para conter hemorragia
Descrição: Ele ficou 12 dias hospitalizado para receber cuidados contra covid,
remédio do pós-covid pode ter causado complicação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/edmilson-rodrigues-psolprefeito-de-belem-passa-por-procedimento-para-conter-hemorragia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 10:50:27

Título: Análise | A “maré verde” da descriminalização de abortos na América
Latina
Descrição: Opinião dos brasileiros acerca do aborto é conservadora,
classificando o país como quinto menos favorável à legalização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/analise-a-mare-verde-dadescriminalizacao-de-abortos-na-america-latina
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-25 08:22:58
Título: Exército pagou R$ 19 mil em churrascaria no dia do impeachment de Dilma
com cartão corporativo
Descrição: Levantamento mostra que valor é o maior gasto pelo governo em um
estabelecimento do tipo desde 2015
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/exercito-pagou-r-19-mil-emchurrascaria-no-dia-do-impeachment-de-dilma-com-cartao-corporativo
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-25 20:47:48
Título: CFM desmente fake news sobre vacinas, mas não menciona Bolsonaro
Descrição: O conselho incentivou a campanha de vacinação e rechaçou a ligação
entre os imunizantes e a Aids
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cfm-desmente-fake-news-sobrevacinas-mas-nao-menciona-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-25 19:30:13
Título: Por unanimidade, STF nega habeas corpus a Roberto Jefferson
Descrição: A Corte publicou a decisão de julgamento virtual nesta segunda-feira
25
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/por-unanimidade-stf-negahabeas-corpus-a-roberto-jefferson/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-25 19:02:10
Título: TVs católicas e evangélicas recebem 40% das licenças na gestão Bolsonaro
Descrição: A TV Canção Nova, ligada à Igreja Católica, é a recordista. A
emissora recebeu 34 autorizações de retransmissoras de TV digital
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tvs-catolicas-e-evangelicasrecebem-40-das-licencas-na-gestao-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-25 13:45:46
Título: ‘Irresponsável e criminosa’: deputados vão ao STF contra nova mentira de
Bolsonaro sobre as vacinas
Descrição: O presidente ligou os imunizantes contra a Covid-19 ao
desenvolvimento da Aids, as fake news foram desmentidas por cientistas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/irresponsavel-e-criminosadeputados-vao-ao-stf-contra-nova-mentira-de-bolsonaro-sobre-as-vacinas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-25 21:16:14
Título: Embalada, Caravana de Requião chega a Guarapuava na quinta-feira
Descrição: Depois de passar pelos municípios de Francisco Beltrão (Sudoeste),
Jacarezinho (Norte Pioneiro), Ponta Grossa (Campos Gerais), a Caravana Requião
Me Chama Que Eu Vou chega na quinta-feira (28/10) a Guarapuava,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/embalada-caravana-de-requiao-chegaa-guarapuava-na-quinta-feira/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-25 13:52:24
Título: TSE julga cassação da chapa Bolsonaro e Mourão nesta terça, siga
Descrição: Na semana passada o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o
deputado estadual Subtenente Everton e o suplente de deputado federal Antonio
Carlos da Silva Figueiredo, ambos do PSL-PR. Eleitos em

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/tse-julga-cassacao-da-chapabolsonaro-e-mourao-nesta-terca-siga/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 01:53:37
Título: VÍDEO: De joelhos para limpar o chão, funcionário do Carrefour é
humilhado por gerente
Descrição: Caso aconteceu em unidade do hipermercado em Campo Grande (MS) e
gerou revolta nas redes sociais, visto que a empresa tem histórico de racismo e
até mesmo um homicídio em uma de suas lojas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-de-joelhos-para-limpar-o-chaofuncionario-do-carrefour-e-humilhado-por-gerente/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 01:20:11
Título: Lula dá aval para discussão sobre candidatura de Luizianne no Ceará
Descrição: A deputada, que tem os Ferreira Gomes como desafetos, defende
candidatura própria do PT na sucessão de Camilo Santana em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-da-aval-possivel-candidaturaluizianne-ceara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 01:01:01
Título: 25 de outubro, aniversário da Revolução Russa. Outros Outubros virão? –
Por Valerio Arcary
Descrição: Qualquer análise honesta do século passado estará diante do desafio
de reconhecer a originalidade única de Outubro, como a mais importante revolução
social anticapitalista da história
Url :https://revistaforum.com.br/rede/25-outubro-aniversario-revolucao-russaoutubros-virao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 23:23:39
Título: “Lula venceria Bolsonaro por W.O.”, diz André Esteves, para quem
presidente “enlouqueceu”
Descrição: Banqueiro, dono do BTG Pactual, que teve áudio de uma conversa com
clientes vazada para o Brasil 247, afirmou ainda que o \centrão nos mantém
republicanos\ e \ganhará quem for mais ao centro\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-venceria-bolsonaro-w-diz-andreesteves-presidente-enlouqueceu/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 22:55:56
Título: “Homenagem” do jornal El Mercurio a Göring, sucessor de Hitler, revolta
chilenos
Descrição: Para a comunidade judaica, matéria do jornal que apoiou o golpe
contra Salvador Allende em 1973 é \apologia ao nazismo\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/homenagem-do-jornal-elmercurio-a-goring-sucessor-de-hitler-revolta-chilenos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 22:21:05
Título: Sem mais o que fazer, Bolsonaro visita competição de pássaros
engaiolados
Descrição: A competição de cantos de pássaros, realizada na Granja do Torto, se
deu entre Bicudos e Curiós, duas espécies ameaçadas de extinção
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sem-mais-o-que-fazer-bolsonaro-visitacompeticao-de-passaros-engaiolados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 20:27:51
Título: Churrasqueiro de Bolsonaro, da picanha milionária, recebeu auxílio
emergencial

Descrição: Joas do Prado Pereira, conhecido pelas celebridades como
Churrasqueiro Tchê, atende o mínimo de 20 pessoas por festa, um banquete de sua
autoria não sai por menos de R$ 2,2 mil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/churrasqueiro-de-bolsonaroda-picanha-milionaria-recebeu-auxilio-emergencial/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 20:00:53
Título: Milícia desmatou área de 600 campos de futebol com construções ilegais
no Rio
Descrição: Espaço, equivalente a dois bairros da Urca, refere-se apenas a áreas
de preservação na Zona Oeste da capital fluminense e foi registrado nos últimos
três anos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/milicia-desmatou-area-600-camposfutebol-construcoes-ilegais-rio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 19:56:16
Título: TSE descartou provas do STF contra Bolsonaro na ação que pede cassação
da chapa, dizem advogados
Descrição: Autores afirmam que compartilhamento de provas do inquérito das fake
news no STF não contemplou pontos que seriam essenciais para a ação no TSE sobre
disparo ilegal de mensagens na eleição de 2018
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-descartou-provas-do-stf-contrabolsonaro-na-acao-que-pede-cassacao-da-chapa-dizem-advogados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 19:32:48
Título: Prevent Senior: Justiça quebra sigilo de prontuários de atores que
morreram de Covid
Descrição: Entre os pacientes estão os atores João Acaiabe e Gesio Amadeu, além
do jornalista esportivo Orlando Duarte, os três morreram em hospitais da
operadora de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/prevent-senior-justica-quebrasigilo-de-prontuarios-de-atores-que-morreram-de-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 19:26:28
Título: Presidente da Eurasia defende Lula: “se vencer as eleições, espero que
haja uma estabilidade maior”
Descrição: No programa de hoje, Miguel do Rosário conversa com os cientistas
políticos Fabiano Santos e Carolina Botelho, ambos do Iesp, uma das melhores
escolas de ciência política da América Latina, sobre a viabilidade do
impeachment, eleições de 2022, e o desafio da estabilidade para um eventual
governo progressista. E como o mercado e a mídia [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/presidente-da-eurasia-defende-lula-sevencer-as-eleicoes-espero-que-haja-uma-estabilidade-maior/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 14:55:57
Título: Vídeo: PM agride ambulantes com pontapés e spray de pimenta em Brasília
Descrição: Ação de combate ao comércio ilegal ocorreu na rodoviária da Capital
Federal no momento em que o desemprego e a informalidade batem recordes
consecutivos no país
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/video-pm-agride-ambulantes-compontapes-e-spray-de-pimenta-em-brasilia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 13:44:16
Título: Roberto Jefferson usa esposa de Alexandre de Moraes para provocar:
“Contratarei dona Vivi”
Descrição: \É a única maneira de virar o jogo naquela caverna\, afirma exdeputado em carta. Ele está internado no hospital e se afastou da direção
nacional do PTB

Url :https://revistaforum.com.br/politica/roberto-jefferson-usa-esposa-dealexandre-de-moraes-para-provocar/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-10-25 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-perspectivismoamerindio-as-formacoes-da-historia-da-literatura-no-brasil-entrevista-especialcom-luis-augusto-fischer
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-26 04:00:22
Título: O que esperar do julgamento de Bolsonaro e Mourão no TSE?
Descrição: A chapa que uniu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão
estará, a partir desta terça-feira, sob julgamento no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), acusada de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de
comunicação. A suspeita é de disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp e de
impulsionamento de conteúdo de campanha durante as eleições de 2018, prática
considerada irregular.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-esperar-do-julgamento-de-bolsonaromourao-no-tse-25250671
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-25 22:28:09
Título: A 'inventora em série' de Alagoas que é finalista do 'Nobel da Educação'
para estudantes
Descrição: Depois de competir com 3,5 mil alunos de 94 países, Ana Júlia
Monteiro de Carvalho, de 18 anos, se tornou a única finalista da América Latina
de prêmio para jovens que estão transformando o mundo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59043988?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-25 00:00:00
Título: CNJ vai investigar liminares idênticas concedidas por juízes em quatro
estados
Descrição: O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) informa que quatro magistrados
de estados diferentes serão investigados para apurar por que concederam
liminares com textos quase idênticos determinando a suspensão da cobrança de
empréstimos consignados de servidores públicos. (*) De acordo com a corregedora
nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, há suspeita de
influência [...]Leia mais (10/25/2021 - 11h48)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=50731
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-25 23:31:00
Título: Pesquisa aponta que 30% dos alunos da rede pública não receberam merenda
escolar durante a pandemia
Descrição: Uma lei do ano passado determina que os alimentos que seriam servidos
nas escolas fossem distribuídos para as famílias consumirem em casa, municípios
admitem dificuldades na distribuição
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/820583-pesquisa-aponta-que-30-dosalunos-da-rede-publica-nao-receberam-merenda-escolar-durante-a-pandemia/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-25 07:43:48

Título: Quais os motivos e como amenizar impactos de possível greve de
caminhoneiros no Brasil?
Descrição: A Sputnik Brasil conversou com os especialistas Ivan Whately e Sergio
Ejzenberg, para compreender os impactos de uma greve de caminhoneiros, como
resolver questões de logística e transportes no Brasil e o marco regulatório das
ferrovias.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021102518159756-quais-os-motivos-e-comoamenizar-impactos-de-possivel-greve-de-caminhoneiros-no-brasil/

