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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-26 20:52:07
Título: CPI da Covid aprova relatório final e recomenda indiciamento de
Bolsonaro e mais 65 pessoas
Descrição: Na próxima quarta (27), comando da CPI vai entregar ao procuradorgeral da República, Augusto Aras, o documento aprovado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/26/cpi-da-covid-aprova-relatoriofinal-e-recomenda-indiciamento-de-bolsonaro-e-mais-65-pessoas
Fonte: Al Jazeera – Breaking News,
Título: Relatório do Senado brasileiro apóia acusações criminais contra
Bolsonaro
Descrição: Relatório recomenda a acusação do presidente
nt for crimes related to his handling of pandemic that left over 600,000 dead.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/10/27/update-1-brazil-senate-committeeapproves-report-calling-for-bolsonaro-to-be-indicted
Fonte: Agencia EFE Edición América
Data: 2021-10-27 01:58:00
Título: CORONAVIRUS BRASIL - Bolsonaro e sua negação das vacinas anticovídeos:
dos crocodilos à AIDS
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bolsonaro-y-su-negacionismo-conlas-vacunas-anticovid-de-los-yacares-al-sida/20000013-4661401?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: CPI da Pandemia conclui trabalhos e pede o indiciamento de Bolsonaro
Descrição: Senadores aprovam relatório sobre atuação do governo na crise do
coronavírus que propõe punição de 78 pessoas e duas empresas, após seis meses de
depoimentos, coleta de provas e repercussão na mídia.
Url :https://www.dw.com/pt-br/cpi-da-pandemia-conclui-trabalhos-e-pede-oindiciamento-de-bolsonaro/a-59633821?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-27 00:55:40
Título: CPI desafia o Brasil a punir Bolsonaro pela gestão insensível à dor e às
mortes na pandemia
Descrição: Aprovação do relatório final, que pede 80 indiciamentos, pressiona
autoridades judiciais por punições e acua o presidente, acusado pelos senadores
de crime contra a humanidade
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-27/cpi-desafia-o-brasil-a-punirbolsonaro-pela-gestao-insensivel-a-dor-e-as-mortes-na-pandemia.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-26 18:55:39
Título: 14% dos menores de 5 anos têm deficiência de vitamina encontrada na
carne, mostra estudo
Descrição: Estudo inédito mapeou o estado nutricional infantil no Brasil antes
da pandemia. Desde então, o preço da proteína animal subiu 31%
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/14-das-criancas-menores-de-5anos-tem-deficiencia-de-vitamina-encontrada-na-carne/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 12:40:02
Título: IPCA-15 sobe 1,20% em outubro, maior variação para o mês desde 1995
Descrição: No ano, o índice acumula alta de 8,30% e, em 12 meses, de 10,34%,
acima dos 10,05% registrados nos 12 meses anteriores
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ipca-outubro-1995/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-10-26
Título: Combustíveis e energia pressionam inflação e prévia de outubro é a maior em 26
anos
Descrição: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), uma
prévia da inflação oficial, acelerou e chegou a 1,20% em outubro. Esta foi a
maior taxa para o mês desde 1995 (1,34%) e também a maior variação mensal desde
fevereiro de 2016 (1,42%), antes do golpe. A maior inflação para o mês de
outubro há 26 anos, divulgada nesta terça-feira (26) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), elevou o acumulado do IPCA-15 para 8,3% no
ano, até outubro, e para 10,34% em 12 meses.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/combustiveis-e-energia-pressionaminflacao-e-previa-de-outubro-e-a-maior-em-26-a-55da
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-26 18:55:26
Título: Comissão de juízes e advogados na Câmara entrega projeto para criar
renda cidadã para negros
Descrição: Proposta de benefício para crianças e jovens prevê custeio por
reformas no Imposto de Renda e na taxação de dividendos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/26/comissao-de-juizes-e-advogadosna-camara-entrega-projeto-para-criar-renda-cidada-para-negros
Fonte: Congresso em Foco
Título: Indígenas repudiam Bolsonaro em reserva em Roraima: “Não é bem-vindo”
Descrição: O Conselho Indígena de Roraima, organização representativa de 255
comunidades dos povos Macuxi, Wapichana, Taurepang, Sapará, Patamona, Ingaricó,
Wai Wai, Yekuana e Yanomami, divulgou uma nota em que repudia a presença do
presidente Jair Bolsonaro em uma área da Terra Indígena Raposa Serra do Sol,
nesta terça-feira (26), desrespeitando as regras de isolamento social e [ ]The
post Indígenas repudiam Bolsonaro em reserva em Roraima: Não é bem-vindo
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/indigenas-repudiam-bolsonaroem-reserva-em-roraima-nao-e-bem-vindo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-26 11:33:47
Título: Opinião | \Quem tem fome tem pressa\: aumento da pobreza e a volta da
fome ao Brasil
Descrição: Ação solidária da Cáritas distribui cestas básicas a mais de 3.500
famílias no Maranhão e Piauí
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/26/opiniao-quem-tem-fome-tempressa-aumento-da-pobreza-e-a-volta-da-fome-ao-brasil
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-27 01:22:00
Título: Lula faz pronunciamento à nação sobre a fome no País [vídeo]
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez um
pronunciamento à nação na noite desta terça-feira (26) dizendo que está na hora
de indignar a população brasileira.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/lula-faz-pronunciamento-a-nacaosobre-a-fome-no-pais-video/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-10-26 03:00:00
Título: Redução da jornada de trabalho e renda básica universal e incondicional
podem romper com a escuridão da economia do lucro e o “sistema de morte”.
Entrevista especial com Cesar Sanson e José Roque Junges
Descrição:
O discurso do Papa Francisco aos movimentos populares, realizado n [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/613952-reducao-da-jornada-de-trabalho-e-rendabasica-universal-e-incondicional-podem-romper-com-a-escuridao-da-economia-do-

lucro-e-o-sistema-de-morte-entrevista-especial-com-cesar-sanson-e-jose-roquejunges
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-26 17:25:28
Título: Livro de memórias sobre Paulo Freire é lançado no ano de seu centenário
Descrição: \Cenários da libertação\ é de autoria de Clodomir Morais:
intelectual, ativista das Ligas Camponesas e amigo de Freire
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/26/livro-de-memorias-sobre-paulofreire-e-lancado-no-ano-de-seu-centenario
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-26 16:59:22
Título: Nova lei dos agrotóxicos preocupa pequisadores e trabalhadores rurais no
Vale do São Francisco
Descrição: Mudanças podem causar danos graves e contaminar Rio São Francisco,
Bolsonaro já liberou o uso de 1.411 novos agrotóxicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/26/nova-lei-dos-agrotoxicospreocupa-pequisadores-e-trabalhadores-rurais-no-vale-do-sao-francisco
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-26 16:54:09
Título: Reino Unido julga recurso dos EUA para extraditar Assange
Descrição: Washington recorre da decisão britânica de não extraditar o fundador
do WikiLeaks
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/26/reino-unido-julga-recurso-doseua-para-extraditar-assange
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-26 20:27:39
Título: Ex-militar morre meses antes de se tornar o primeiro brasileiro
condenado por crime da ditadura
Descrição: Átila Rohrsetzer era o último brasileiro sobrevivente entre os
acusados de sequestrar, torturar e assassinar o ítalo-argentino Lorenzo Gigli
durante o regime militar. Processo que corria na Justiça italiana será encerrado
sem condenação
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-26/ex-militar-morre-dias-antes-dese-tornar-o-primeiro-brasileiro-condenado-por-crime-da-ditadura.html
Fonte: Montedo
Data: 2021-10-26
Título: Exército fiscalizou apenas 2,3% de arsenais privados do país em 2020,
diz instituto
Descrição: Em 2020, o Exército fiscalizou apenas 2,3% dos arsenais privados do
país — armas que estão nas mãos de caçadores, atiradores e colecionadores, além
de lojas e clubes de tiro. A conclusão é do Instituto Igarapé, que lançou um
relatório nesta segunda-feira (25). A partir de dados obtidos via Lei de Acesso
à Informação (LAI), o instituto produziu o 2º Boletim Descontrole no Alvo, em
que afirma: “O governo federal está favorecendo o armamento de grupos
específicos em detrimento da segurança da população em geral”.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/10/26/exercito-fiscalizou-apenas-23-dearsenais-privados-do-pais-em-2020-diz-instituto/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-26 19:43:41
Título: Zé Trovão está preso na PF de Santa Catarina após separação de Oswaldo
Eustáquio no México [vídeo]
Descrição: No mês passado, o Blog do Esmael anotou em primeira mão que o Marcos
Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, tinha se separado do jornalista bolsonarista
Oswaldo Eustáquio no México.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/ze-trovao-esta-preso-na-pf-desanta-catarina-apos-separacao-de-oswaldo-eustaquio-no-mexico-video/
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2021-10-26 15:48:17
Título: RJ: Criança de um ano é baleada na cabeça e morre na região
metropolitana
Descrição: Apenas este ano, 11 crianças foram baleadas no Grande Rio e quatro
morreram, segundo o instituto Fogo Cruzado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/26/rj-crianca-de-um-ano-e-baleadana-cabeca-e-morre-na-regiao-metropolitana
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-26 12:50:12
Título: Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense defende o direito ao aborto para
as vítimas de estupro
Descrição: Em 2016, uma mulher morreu em um aborto inseguro a cada dois dias.
Entre 2008 e 2018, foram duas mil mortes maternas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/26/forum-de-mulheres-da-amazoniaparaense-defende-o-direito-ao-aborto-para-as-vitimas-de-estupro
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-26 23:03:01
Título: TSE tem três votos contra a cassação da chapa Bolsonaro/Mourão,
julgamento é suspenso
Descrição: O pedido de punição foi protocolado pela coligação 'O Povo Feliz de
Novo', composta por PT, PCdoB e Pros
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/tse-tem-tres-votos-contra-acassacao-da-chapa-bolsonaro-mourao-julgamento-e-suspenso/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-26 21:12:09
Título: Moraes rejeita transferência de Roberto Jefferson a hospital particular
no Rio
Descrição: Por outro lado, o ministro do STF autorizou que médicos particulares
indicados pela defesa visitem o bolsonarista em Bangu 8
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-rejeita-transferencia-deroberto-jefferson-a-hospital-particular-no-rio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-26 18:20:48
Título: CPI das Fake News vai manter foco de desgaste de Bolsonaro no Congresso
Descrição: A comissão foi interrompida em março do ano passado por causa da
pandemia, mas deve ser retomada em fevereiro de 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-das-fake-news-vai-manter-focode-desgaste-de-bolsonaro-no-congresso/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-26 18:02:46
Título: Ministro da Infraestrutura minimiza greve de caminhoneiros: ‘Meia dúzia
de líderes’
Descrição: Descontentes com o aumento dos combustíveis, representantes da
categoria ensejam uma paralisação nacional no dia 1º de novembro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ministro-da-infraestruturaminimiza-greve-de-caminhoneiros-meia-duzia-de-lideres/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-26 16:39:07
Título: Cármen Lúcia exige que PGR detalhe respostas a pedidos de investigação
contra Bolsonaro
Descrição: Ao cobrar os esclarecimentos, a ministra do STF afirmou que os atos
da PGR devem ser supervisionados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/7-de-setembro-carmen-lucia-exigeque-pgr-detalhe-medidas-sobre-pedidos-de-investigacao-de-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-26 16:00:31
Título: Allan dos Santos diz que pedirá asilo político aos Estados Unidos

Descrição: O blogueiro bolsonarista se considera 'ameaçado' por Alexandre de
Moraes, que determinou sua prisão preventiva
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/allan-dos-santos-diz-quepedira-asilo-politico-aos-estados-unidos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-26 15:22:44
Título: ‘Verás que um filho teu não foge à luta’, disse Zé Trovão antes de se
entregar
Descrição: 'Não sei quanto tempo eu passarei no cárcere, mas saibam que tudo
isso é pelo Brasil, é por cada ser humano, cidadão de bem'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/veras-que-um-filho-teu-naofoge-a-luta-disse-ze-trovao-antes-de-se-entregar/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-27 01:51:25
Título: Relator no TSE rejeita a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, placar é
de 3 votos a zero
Descrição: O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por três votos a
zero, segue rejeitando dois processos que pedem a cassação da chapa do
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/relator-no-tse-rejeita-a-cassacaoda-chapa-bolsonaro-e-mourao-placar-e-de-3-votos-a-zero/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 02:35:25
Título: O petróleo é deles – Por Frei Sérgio Antônio Görgen ofm
Descrição: Mas quem paga a conta somos nós, quando abastecemos, compramos gás ou
quando usamos óleo diesel
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-petroleo-e-deles-por-frei-sergioantonio-gorgen-ofm/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 02:29:25
Título: Morre o autor de novelas Gilberto Braga aos 75 anos
Descrição: O novelista estava internado e já apresentava problemas de saúde há
anos, ele escreveu novelas aclamadas como \Vale Tudo\ e \Dancin' Days\
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-o-autor-de-novelas-gilbertobraga-aos-75-anos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 21:32:26
Título: Petroleiros farão greve nacional se Câmara pautar projeto de
privatização da Petrobras
Descrição: Categoria já se mobiliza contra planos de Bolsonaro e Guedes de
vender a estatal, \Não vamos aceitar de forma alguma\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/petroleiros-farao-greve-nacional-secamara-pautar-projeto-de-privatizacao-da-petrobras/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 21:30:33
Título: A gasolina de Bolsonaro: veja as promessas e como era o preço com Dilma
Descrição: Quando candidato, o atual presidente garantia combustível barato nas
bombas e reclamava dos R$ 2,69 por litro na gestão de petista. Agora, com o
produto ultrapassando os R$ 7, a culpa é de todo mundo, menos dele
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gasolina-bolsonaro-veja-promessaspreco-dilma/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 21:29:39
Título: Mônica Valente, do Foro de São Paulo, analisa conjuntura conturbada da
América Latina

Descrição: Extrema-direita no Chile, tensões em Cuba, instabilidade no Peru, fim
do diálogo na Venezuela, possível retorno da esquerda em Honduras… O Fórum
Global recebe Mônica Valente, secretária-executiva do Foro de São Paulo, para
fazer uma análise da caótica conjuntura política da América Latina.
Apresentação: Lucas Rocha e Ana PrestesColunista: Rogério Tomaz Jr.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/monica-valente-do-foro-de-sao-pauloanalisa-conjuntura-conturbada-da-america-latina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 20:03:00
Título: Pobreza menstrual e a distribuição gratuita de absorventes
Url :https://revistaforum.com.br/webstories/pobreza-menstrual/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 19:54:56
Título: Barroso classifica como “absurdo” fake news de Bolsonaro ligando vacina
à Aids
Descrição: Ministro do STF afirmou que é necessário combater desinformação,
especialmente quando uma autoridade da República coloca em risco a democracia e
a saúde da população. PGR foi instada a se posicionar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/barroso-classifica-absurdo-fake-news-debolsonaro-vacina-aids/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 16:58:13
Título: Biden derruba sigilo em documentos sobre invasão do Capitólio
Descrição: Além disso, o presidente estadunidense determinou que o Arquivo
Nacional forneça os documentos para o comitê na Câmara 30 dias após notificar
Trump
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/biden-invasao-capitolio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 16:34:56
Título: Justiça manda Prevent Senior custear tratamento de conveniado com câncer
Descrição: A empresa se recusou a arcar com o tratamento do paciente, que havia
se tornado conveniado 48 horas antes de precisar de atendimento emergencial,
legislação atual prevê carência de apenas 24 horas
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/justica-manda-prevent-senior-custeartratamento-de-conveniado-com-cancer/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 16:18:25
Título: Belchior: 75 anos de Sonho, de Sangue e de América do Sul
Descrição: No último Carnaval, em 2020, mais de 100 mil pessoas seguiram o Bloco
Volta Belchior, que nasceu em Belo Horizontes em sua homenagem
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/belchior-75-anos-de-sonho-de-sangue-ede-america-do-sul/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 15:59:05
Título: Milton Nascimento anuncia despedida dos palcos com turnê em 2022
Descrição: Com animação publicada nas suas redes sociais, o cantor e compositor
anunciou a turnê “A última sessão de música”, veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/milton-nascimento-anuncia-despedidados-palcos-com-turne-em-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 15:04:33
Título: Comemoração do golpe: Exército pagou R$ 19 mil em churrascaria no dia do
impeachment de Dilma
Descrição: Levantamento mostra que valor é o maior gasto pelo governo em um
estabelecimento do tipo desde 2015
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/comemoracao-do-golpe-exercito-pagou-r19-mil-em-churrascaria-no-dia-do-impeachment-de-dilma/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-26 11:42:26
Título: Traficante da FAB movimentou milhões em imóveis de luxo e empresas
Descrição: “Chico Bomba”, preso na semana passada, declarou R$ 5 milhões à
Receita, valor que seria apenas uma pequena parte do que movimentou no período
de três anos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/traficante-da-fab-movimentou-milhoes-emimoveis-de-luxo-e-empresas/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-10-26 18:00:37
Título: Os empurrões da Petrobras nos negócios do empresário considerado o ‘rei
do biodiesel’
Descrição: Erasmo Carlos Battistella tem uma série de negócios lucrativos com a
estatal, inclusive em usina chamada de ‘mini-Pasadena’, e ostenta intimidade com
o poder em Brasília.The post Os empurrões da Petrobras nos negócios do
empresário considerado o ‘rei do biodiesel’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/26/petrobras-battistella-rei-do-biodiesel/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-26 23:50:04
Título: Gilberto Braga morre aos 75 anos: relembre os grandes vilões das novelas
do autor
Descrição: Autor de telenovelas clássicas da TV brasileira, como \Dancin' days\
(1978), \Vale tudo\ (1988) e \Celebridade\ (2003), Gilberto Braga morreu nesta
terça-feira (26), aos 75 anos, no Rio, segundo informou o blog de Ancelmo Gois.
O carioca estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/gilberto-braga-morre-aos-75anos-relembre-os-grandes-viloes-das-novelas-do-autor-25253235
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-27 00:13:17
Título: Sonia Braga: 'Gilberto foi um dos autores mais revolucionários da TV.
Mas sentirei ainda mais falta do amigo'
Descrição: Poucos anos após estrelar a adaptação de \Gabriela\ (1975), Sônia
Braga viveria uma das personagens mais famosas de sua carreira na TV, a Julia
Mattos de \Dancin’ Days\, marcando também o primeiro grande sucesso de Gilberto
Braga como novelista. A atriz de 71 lembrou o amigo, quemorreu nesta terça-feira
(26), aos 75 anos, após enfrentar uma infecção sistêmica a partir de perfuração
de esófago, sem conseguir resistir as complicações.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/sonia-braga-gilberto-foi-um-dos-autoresmais-revolucionarios-da-tv-mas-sentirei-ainda-mais-falta-do-amigo-25253369
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-26 22:06:35
Título: Famosos lamentam morte de Gilberto Braga: 'em 1984, graças a você
falamos de racismo em horário nobre', diz Zezé Motta
Descrição: RIO — Celebridades usam suas redes sociais na noite desta terça-feira
para lamentar a morte do autor de novelas Gilberto Braga, aos 75 anos. Zezé
Motta deixou um texto emocionado em sua página do Facebook, dizendo que ele lhe
presenteou com o papel que marcou a história dela na TV brasileira.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/famosos-lamentam-morte-de-gilberto-bragaem-1984-gracas-voce-falamos-de-racismo-em-horario-nobre-diz-zeze-motta-125253101
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-26 23:30:20
Título: CPI da Covid aprova relatório que pede indiciamento de Bolsonaro e
outros 79, o que acontece agora
Descrição: Texto foi aprovado em votação no início da noite por 7 votos a 4,
entenda o que pode acontecer com presidente da República nos três tipos de
crimes dos quais é acusado.

Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59057279?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-26 00:00:00
Título: Show de Gil em Paris teve ex-ministro francês preocupado com Brasil e
'Fora, Bolsonaro'
Descrição: O ex-ministro francês da Educação e Cultura Jack Lang foi ao show de
Gilberto Gil em Paris nesta segunda (25). Ele externou a Gil a preocupação com o
Brasil e as políticas de Jair Bolsonaro, e os dois combinaram uma visita do
cantor ao Instituto do Mundo Árabe, instituição que Lang preside na capital
francesa, nesta quarta (28).Leia mais (10/26/2021 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/10/show-de-gil-em-paris-teve-ex-ministrofrances-preocupado-com-brasil-e-fora-bolsonaro.shtml
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Data: 2021-10-26 00:00:00
Título: Celso de Mello critica discurso de ódio e intolerância de deputado
bolsonarista
Descrição: Em manifestação enviada ao jornal Integração, de Tatuí (SP), o
ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello condenou o \
espírito de intolerância\ do deputado estadual Frederico D'Ávila (PSL-SP). Em
discurso na Assembleia Legislativa, o deputado bolsonarista ofendeu o papa
Francisco e o arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, a quem chamou de
[...]Leia mais (10/26/2021 - 10h24)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=50737
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-26 13:06:30
Título: Bolsonaro sanciona medida que altera e abranda Lei de Improbidade
Administrativa
Descrição: Para especialistas, a mudança prevista no projeto dificulta a
condenação e, consequentemente, pode atrapalhar o combate a irregularidades.
Parlamentares defendem a medida dizendo que alteração dará mais segurança aos
gestores públicos.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021102618164318-bolsonaro-sancionamedida-que-altera-e-abranda-lei-de-improbidade-administrativa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 01:09:36
Título: Lula, 76 anos de luta, pra fazer o Brasil feliz de novo!
Descrição: Para celebrar os 76 anos de Lula, comemorados nesta quarta-feira, 27
de outubro, vamos recordar a homenagem da Gaviões da Fiel ao presidente, no
carnaval de 2012
Url :https://revistaforum.com.br/debates/lula-76-anos-luta-brasil-feliz-de-novo/

