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Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-10-27 18:12:24
Título: A visão do Guardian sobre a estratégia Covid de Bolsonaro: loucura
assassina | Editorial
Descrição: Uma investigação do Congresso revelou o desrespeito com que o
presidente brasileiro tratou a vida de seus compatriotas. Descrever o relatório
de 1.180 páginas do Senado brasileiro sobre a forma como Jair Bolsonaro lidou
com a pandemia de Covid como condenatório seria inadequado. Aprovado formalmente
na terça-feira por um comitê multipartidário, o relatório narra não apenas má
liderança, mas atos de loucura intencionais e letais, realizados por um mini-eu
de Donald Trump que sacrificou vidas no altar de suas próprias presunções
infundadas. Recomenda que o presidente Bolsonaro enfrente acusações criminais
por um catálogo de ações e omissões que poderiam ter levado a até 300.000 mortes
evitáveis. Como o Sr. Bolsonaro presidiu um número de mortos que agora é o
segundo maior do mundo (depois dos Estados Unidos ), o relatório conclui que ele
deliberadamente enviou seus cidadãos ao topo, sem defesas, na batalha contra a
Covid. Outros países se esforçaram para comprar vacinas quando elas se tornaram
disponíveis, o presidente demorou meio ano enquanto perseguia implacavelmente
uma estratégia de imunidade coletiva. Ele próprio afirma ainda não ter sido
vacinado. Quando os brasileiros sofreram um aumento recorde de mortes durante um
período de 24 horas em março passado, seu presidente disse a eles para “pararem
de choramingar”. O uso de máscaras e o distanciamento social foram tratados pelo
Sr. Bolsonaro como uma espécie de fraqueza em face do que ele descreveu como uma
"pequena gripe", e ele trollou as tentativas dos governos regionais de
introduzir restrições à Covid. Por decreto presidencial, ele tentou manter
abertas empresas como academias e spas no auge da pandemia. Imitando seu herói
político em Washington, Bolsonaro disseminou desinformação online e recomendou
tratamentos charlatães para o vírus, apesar de todas as evidências científicas.
Esta semana, o Facebook e o YouTube removeram um vídeo dele que relacionava
falsamente as vacinas ao vírus da Aids. A filosofia que norteia o presidente
Bolsonaro durante a pandemia é melhor resumida no comentário que ele fez aos
jornalistas há um ano: “Todos nós vamos morrer um dia ... Não há porque fugir
disso, fugir da realidade. Temos que deixar de ser um país de maricas. ”
Continue lendo ...
Url :https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/27/the-guardian-view-onbolsonaros-covid-strategy-murderous-folly
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-27 21:43:00
Título: STF ordena que PGR averigue em 15 dias se Bolsonaro cometeu atos
antidemocráticos: e depois?
Descrição: Associações de juízes, advogados e professores de Direito
protocolaram ação solicitando seguimento das investigações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/27/stf-ordena-que-pgr-averigue-em15-dias-se-bolsonaro-cometeu-atos-antidemocraticos-e-depois
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 19:37:44
Título: BC acelera alta dos juros e eleva Selic em 1,5 ponto, a 7,75% ao ano
Descrição: A decisão surpreendeu analistas financeiros, que esperavam reajuste
para 7,5% ao ano, aumento deve se repetir na próxima reunião
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/bc-acelera-alta-dos-juros-e-elevaselic-em-15-ponto-a-775-ao-ano/
Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-27
Título: Campos Neto vai ter que explicar na Câmara as “entranhas” do tráfico de influência
do BTG no Banco Central

Descrição: A relação temerária do atual presidente do Banco Central, Roberto
Campos Neto, com o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, será discutida
em audiência pública na Comissão e Trabalho, Administração e Serviços Públicos
da Câmara. A proposta, de autoria do deputado Rogério Correia (PT-MG), foi
aprovada nesta terça-feira (26), pela comissão. Na reunião será discutida também
a autonomia do Banco Central. Na avaliação do deputado Rogério Correia, a
independência do Banco Central do Brasil foi colocada mais uma vez no centro da
atenção política do País após áudio vazado do banqueiro André Esteves, “que
expôs as entranhas” da sua relação com o Roberto Campos Neto. Os dois
conversaram sobre taxa de juros.
O presidente do BC confirmou ter consultado o dono do BTG Pactual a respeito da
menor taxa de juros possível no Brasil. “O áudio está gravado e causou espanto
entre políticos e especialistas”, destaca o parlamentar mineiro.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/roberto-campos-neto-vai-ter-queexplicar-na-camara-as-entranhas-do-trafico-de-influencia-do-btg-pactual-nobanco-central.html
Fonte: CUT - Brasil
Data: 27-10-2021
Título: Brasil tem 13,7 milhões de desempregados e 73,2 milhões com trabalho precário
Descrição: Com aumento da informalidade, trabalho por conta própria e sem
carteira assinada, portanto, sem os direitos previstos em lei, a taxa
de desemprego recuou para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 13,7
milhões de trabalhadores e trabalhadoras, segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgada nesta quarta-feira (27) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A precariedade dos empregos gerados contribuiu para a queda do rendimento
real dos trabalhadores (R$ 2.489) em -4,3% em relação ao trimestre anterior e 10,2% se comparado a igual período de 2020. Já a massa de rendimentos (R$
219,164 bilhões) - soma de todos os rendimentos das pessoas ocupadas pesquisadas
- ficou estável.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/brasil-tem-13-7-milhoes-de-desempregadose-73-2-milhoes-com-trabalho-precario-be0a
Fonte: MST
Data: 2021-10-27
Título: Confira programação e convidados na exibição do filme Marighella em
assentamento do MST
Descrição: As atividades relacionadas à exibição do filme Marighella, a serem
realizadas no próximo dia 6 de novembro no assentamento Jacy Rocha, no Extremo
Sul da Bahia, terão uma programação especial. Acompanhado por um ato político, o
evento contará com a participação do diretor do filme e parte do elenco, além de
vários outros convidados especiais, e uma vasta programação em celebração ao
legado de Marighella
Url : https://mst.org.br/2021/10/27/confira-programacao-e-convidados-daexibicao-do-filme-marighella-em-assentamento-do-mst/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 10:17:12
Título: Maior resgate do ano: Souza Paiol mantinha 116 trabalhadores
escravizados em colheita de palha
Descrição: Grupo não tinha nenhum direito trabalhista, dormia em alojamentos
péssimos e não recebia equipamentos de proteção individual. Somadas,
indenizações chegam a R$ 900 mil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/souza-paiol-trabalho-escravo-colheitapalha/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-27 15:54:52
Título: Análise | Renda Brasil, desmonte do Estado e o caráter desumano da elite
brasileira
Descrição: Alteração no teto de gastos se mostra como uma pedalada turbinada que
opera a fome do povo como ativo eleitoral

Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/27/analise-renda-brasil-desmontedo-estado-e-o-carater-desumano-da-elite-brasileira
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 17:05:04
Título: Pagamento de bolsas de 60 mil estudantes de graduação está atrasado
Descrição: Os recursos necessários já foram disponibilizados, diz Capes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pagamento-de-bolsas-de-60-milestudantes-de-graduacao-esta-atrasado/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-27 15:00:00
Título: Brasileiros indocumentados não encontram onde morar e vivem de doações
nos EUA
Descrição: 2021 bate recorde em número de brasileiros tentando atravessar a
fronteira entre EUA e México, aumento de fluxo afeta a busca por trabalho e
encarece o aluguel
Url :https://apublica.org/2021/10/brasileiros-indocumentados-nao-encontram-ondemorar-e-vivem-de-doacoes-nos-eua/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-27 17:07:56
Título: Vandalismo em pintura de Verissimo no centro de Porto Alegre será
respondido com arte
Descrição: Artistas e populares farão homenagem a Luís Fernando Verissimo no
sábado (30) nas escadarias do Centro de Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/27/vandalismo-em-pintura-deverissimo-no-centro-de-porto-alegre-sera-respondido-com-arte
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-27 15:33:33
Título: Caminhoneiros preparam greve para tentar barrar aumento descontrolado de
combustíveis
Descrição: Dirigente dos caminhoneiros no RS, Litti Dahmer comenta motivações da
greve da categoria marcada para dia 1º de novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/27/caminhoneiros-preparam-grevepara-tentar-barrar-aumento-descontrolado-de-combustiveis
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 23:21:14
Título: Bolsonaro ataca beneficiários do Bolsa Família: “Não sabem fazer quase
nada”
Descrição: Declaração, que demonstra o desprezo do presidente com os mais
pobres, explicita que o Auxílio Brasil tem apenas objetivos eleitoreiros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ataca-beneficiarios-bolsafamilia-nao-sabem-fazer-quase-nada/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-27 09:10:58
Título: Antes de se entregar à polícia em SC, Zé Trovão cruzou ilegalmente a
fronteira em Foz do Iguaçu
Descrição: Após ter prisão decretada, o ativista fugiu para o México, de onde
publicou vídeos dizendo ser um exilado político
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/27/antes-de-se-entregar-a-policiaem-sc-ze-trovao-cruzou-ilegalmente-a-fronteira-em-foz-do-iguacu
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-27 08:50:48
Título: Cartórios brasileiros passam a receber denúncias de violência doméstica
Descrição: Campanha Sinal Vermelho conta com mais de 13 mil cartórios para
prestar auxílio “discreto e sigiloso” às mulheres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/27/cartorios-brasileiros-passam-areceber-denuncias-de-violencia-domestica

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-27 08:40:51
Título: Quilombolas denunciam racismo institucional e perseguição a servidores
no Incra de Sergipe
Descrição: Conaq acusa superintendência regional de negar acesso a créditos da
reforma agrária por comunidades quilombolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/27/quilombolas-denunciam-racismoinstitucional-e-perseguicao-a-servidores-no-incra-de-sergipe
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-27 08:12:57
Título: Ex-vice-governador de Roraima é condenado a pagar R$ 200 mil por fogo e
destruição de 5 aldeias
Descrição: Paulo César Justo Quartiero liderou movimento que devastou 34 casas e
deixou um indígena ferido na Raposa Serra do Sol
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/27/ex-vice-governador-de-roraima-econdenado-a-pagar-r-200-mil-por-fogo-e-destruicao-de-5-aldeias
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-27 21:04:09
Título: Brasil é 4º no mundo em ranking de emissão de gases poluentes desde 1850
Descrição: Nova pesquisa coloca em xeque argumento de que Brasil contribuiu
pouco para o aquecimento global. Levantamento leva em conta, pela primeira vez,
emissões provocadas por desmatamento, não apenas queima de combustíveis fósseis.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59065359?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 21:15:38
Título: Exército autoriza Bolsonaro a matricular filha em colégio militar sem
processo seletivo
Descrição: A permissão partiu do comandante da Força, general Paulo Sérgio
Nogueira de Oliveira
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/exercito-autoriza-bolsonaroa-matricular-filha-em-colegio-militar-sem-processo-seletivo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 20:41:02
Título: PoderData: Lula venceria Bolsonaro no 2º turno por 52% a 37%, Ciro varia
de 5% a 7% no 1º
Descrição: Considerado em dois cenários, Sergio Moro alterna entre 7% e 8%
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/poderdata-lula-venceriabolsonaro-no-2o-turno-por-52-a-37-ciro-varia-de-5-a-7-no-1o/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 19:09:51
Título: Presidente da Anvisa desmente Bolsonaro sobre associação entre vacina e
Aids
Descrição: 'Nenhuma das vacinas está relacionada à geração de outras doenças.
Confiem nas vacinas, usem as vacinas', disse Antonio Barra Torres
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/presidente-da-anvisa-desmentebolsonaro-sobre-associacao-entre-vacina-e-aids/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 18:52:51
Título: ‘Quanto você acha que vale uma vaga para o STF?’, pergunta Bolsonaro,
sem saber que estava no ar
Descrição: 'Pra mim é fácil. Manda um sapato número 43, meu número aqui, tá? Um
beijo. Pronto, resolveu o problema'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/quanto-voce-acha-que-valeuma-vaga-para-o-stf-pergunta-bolsonaro-sem-saber-que-estava-no-ar/
Fonte: CartaCapital

Data: 2021-10-27 18:30:53
Título: ‘Titane’: Manifesto de gênero provocador e dilacerante
Descrição: Primeiro filme dirigido por uma cineasta mulher a ganhar a Palma de
Ouro em Cannes aterrissa na 45ª Mostra Internacional de São Paulo
Url :https://www.cartacapital.com.br/diversidade/titane-manifesto-de-generoprovocador-e-dilacerante/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 18:21:11
Título: Bolsonaro vai ao STF para evitar quebra de sigilo e banimento das redes
sociais
Descrição: O ex-capitão utiliza a AGU para tentar reverter decisões da CPI da
Covid
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-vai-ao-stf-paraevitar-quebra-de-sigilo-e-banimento-das-redes-sociais/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 17:28:00
Título: Jefferson diz que não quer prisão domiciliar e volta a atacar Moraes:
‘Cachorro do Supremo’
Descrição: 'Aceitando a tornozeleira, estarei transigindo à tirania', escreveu a
aliados o presidente do PTB
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/jefferson-diz-que-nao-querprisao-domiciliar-e-volta-a-atacar-moraes-cachorro-do-supremo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 16:48:24
Título: SP: Erika Hilton aponta irregularidades à Justiça e pede suspensão de
reforma previdenciária
Descrição: Empresa contratada por 19 milhões de reais para fornecer estudo
favorável à reforma teve dispensa de licitação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/sp-erika-hilton-apontairregularidades-a-justica-e-pede-suspensao-de-reforma-previdenciaria/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 16:38:43
Título: Minas Tênis Clube demite Maurício Souza após postagens homofóbicas
Descrição: O jogador já estava afastado das atividades do clube desde a terçafeira 26, medida tomada após pressão de patrocinadores
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/minas-tenis-clube-demitemauricio-souza-apos-postagens-homofobicas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-27 16:14:28
Título: Após 18 meses de interrupção, MST retoma ocupações pela reforma agrária
Descrição: A meta do movimento é a de fazer pelo menos uma ocupação por estado
até o fim de 2021
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-18-meses-de-interrupcao-mstretoma-ocupacoes-pela-reforma-agraria/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-27 19:33:15
Título: Artur Lira titubeia em votar hoje PEC dos Precatórios temendo nova
derrota no plenário da Câmara
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ainda lambendo as
feridas da derrota na PEC 5/2021, que alterava a composição do CNMP (Conselho
Nacional do Ministério Público), teme sofrer uma
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/artur-lira-titubeia-em-votar-hojepec-dos-precatorios-temendo-nova-derrota-no-plenario-da-camara/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-27 18:24:12
Título: Copom: André Esteves, do BTG Pactual, já foi ouvido antes do aumento da
taxa de juros Selic?

Descrição: Daqui a pouco, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central se reúne para decidir a nova taxa básica de juros. Fala-se em elevar a
usura em 1,5 ponto Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/copom-andre-esteves-do-btg-pactualja-foi-ouvido-antes-do-aumento-da-taxa-de-juros-selic/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-27 16:44:08
Título: Eleições 2022: A “Geringonça” de Requião põe em risco a continuidade
Ratinho Junior no Paraná
Descrição: A Geringonça de Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná,
põe em risco a continuidade Ratinho Junior (PSD) no Paraná. O alerta vermelho
foi acesso com a possibilidade do senador Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/eleicoes-2022-a-geringonca-derequiao-poe-em-risco-a-continuidade-ratinho-junior-no-parana/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-27 11:54:41
Título: #LulaDay: ex-presidente Lula completa 76 anos e pede de aniversário Fora
Bolsonaro
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, completou nesta
quarta-feira (27/10) 76 anos de idade e fez um pedido inusitado de presente de
aniversário: Fora Bolsonaro. A retórica
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/luladay-ex-presidente-lulacompleta-76-anos-e-pede-de-aniversario-fora-bolsonaro/
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: 2021-10-28 01:59:57
Título: Geringonça perto do fim em Portugal: esquerda racha e pode haver novas
eleições
Descrição: Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse que iria convocar novas
eleições caso orçamento fosse rejeitado, Bloco de Esquerda e Comunistas votaram
contra texto
Url :https://revistaforum.com.br/global/geringonca-perto-do-fim-em-portugalesquerda-racha-e-pode-haver-novas-eleicoes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 01:36:24
Título: Em meio a crise hídrica, Congresso cria Frente Parlamentar da Energia
Descrição: O senador Jean Paul (PT), crítico da gestão energética de Bolsonaro,
presidirá a frente suprapartidária
Url :https://revistaforum.com.br/politica/crise-hidrica-congresso-cria-frenteparlamentar-da-energia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 01:29:56
Título: Alvo de transfobia, Duda Salabert decide não fazer denúncia formal:
“Educar é mais importante que punir”
Descrição: Vereadora, que teve atendimento recusado em salão de beleza em
shopping por ser uma mulher trans, aposta em ações educativas para lidar com o
problema

Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/alvo-de-transfobia-duda-salabert-decidenao-fazer-denuncia-formal-educar-e-mais-importante-que-punir/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 01:10:25
Título: Uma vida por outra: maternidade, machismo e reprodução social em Maid –
Por Carolina Freitas
Descrição: Um rosto sem descrição, de horror surdo, existe por trás da máscara
da patroa, da assistência, do judiciário, do pai, do marido. O capital lança mão
dessas personificações da violência porque precisa sistematicamente enterrar a
expectativa de viver
Url :https://revistaforum.com.br/debates/uma-vida-por-outra-maternidademachismo-e-reproducao-social-em-maid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 00:42:23
Título: Juiz absolve sumariamente acusados de tentar furtar comida vencida, mas
MP recorre
Descrição: Caso, ocorrido no Rio Grande do Sul envolvendo pessoas em situação de
vulnerabilidade extrema forçadas a se alimentar com produtos estragados, mostra
insensibilidade do Ministério Público, que deveria zelar pela cidadania
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/juiz-absolve-acusados-furtar-comidavencida-mp-recorre/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 23:35:52
Título: Pró-homofobia: Flávio Bolsonaro pede boicote à Fiat e Gerdau por
demissão de Maurício
Descrição: Senador se indignou com a rescisão de contrato do jogador de vôlei do
Minas que fez postagem preconceituosa. Clã presidencial não esconde apoio a quem
odeia homossexuais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homofobia-flavio-bolsonaro-boicote-fiatgerdau-demissao-mauricio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 18:50:07
Título: Vídeo: Questionado sobre rachadinha, Bolsonaro abandona entrevista na
Jovem Pan
Descrição: André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, ex-apoiador do
presidente, indagou se ele só respondia “pergunta de bajulador”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/video-questionado-sobre-rachadinhabolsonaro-abandona-entrevista-na-jovem-pan/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 15:50:46
Título: Tribunal Militar mantém processo por assédio sexual contra suboficial da
Marinha
Descrição: No inquérito, ele responde por abusos contra mulheres da Base de
Submarinos da Ilha da Madeira, em Itaguaí, no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/tribunal-militar-mantem-processo-porassedio-sexual-contra-suboficial-da-marinha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 15:47:32
Título: EUA anunciam passaporte para pessoas não binárias
Descrição: A medida era uma promessa de campanha de Biden, outros países já
adotam tal política
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eua-passaporte-pessoas-nao-binarias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 14:58:37
Título: Morando de forma irregular em hotel do Exército, Pazuello irrita
generais

Descrição: Ex-ministro da Saúde ultrapassou os 30 dias permitidos para que
oficiais se hospedem no local
Url :https://revistaforum.com.br/politica/morando-de-forma-irregular-em-hoteldo-exercito-pazuello-irrita-generais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 13:53:22
Título: PF faz operação contra garimpo ilegal de ouro em terra indígena Kayapó
(PA)
Descrição: Corporação constatou que aproximadamente uma tonelada do material é
extraída de forma ilegal todos os anos. Foi determinado o bloqueio de quase meio
bilhão nas contas dos investigados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/operacao-garimpo-ilegal-de-ouro-terraindigena-kayapo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 12:50:46
Título: CPI da Covid: imprensa internacional repercute aprovação do relatório
final
Descrição: Sites e jornais destacam os crimes imputados a Bolsonaro, mas atentam
para o fato de que \a batalha está apenas no começo\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cpi-imprensa-internacional-relatoriofinal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-27 10:56:10
Título: Traficantes da FAB fizeram reunião para planejar assassinato de
testemunhas
Descrição: Encontro foi na mansão de Marcos Daniel, o “Chico Bomba”, no Lago
Sul, região nobre de Brasília
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/traficantes-da-fab-fizeram-reuniao-paraplanejar-assassinato-de-testemunhas/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-10-27 03:00:00
Título: A reindustrialização brasileira precisa compreender a profunda
reorganização do trabalho. Entrevista especial com José Luís Fevereiro
Descrição:
Na atual conjuntura econômica e social, parece óbvio que o Brasil necessita
urgentemente de um
Url: http://www.ihu.unisinos.br/613986-a-reindustrializacao-brasileira-precisacompreender-a-profunda-reorganizacao-do-trabalho-entrevista-especial-com-joseluis-fevereiro
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-28 04:30:53
Título: PGR tem 92 investigações preliminares contra Bolsonaro, parte delas por
suspeitas de delitos cometidos na pandemia
Descrição: BRASÍLIA — A Procuradoria-Geral da República (PGR) já abriu 92
investigações preliminares relativas ao presidente da República, parte delas por
suspeitas de delitos cometidos durante a pandemia. Até agora, contudo, não
apontou nenhum crime que teria sido praticado por Bolsonaro relacionado à
atuação dele no combate à Covid-19.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/pgr-tem-92-investigacoes-preliminarescontra-bolsonaro-parte-delas-por-suspeitas-de-delitos-cometidos-na-pandemia25254741
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-28 04:30:31
Título: Maior alta nos juros em duas décadas exige maior esforço para equilibrar
contas públicas, dizem economistas
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.

Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/maior-alta-nos-juros-emduas-decadas-exige-maior-esforco-para-equilibrar-contas-publicas-dizemeconomistas-25254650
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-27 18:35:05
Título: COP26: por que é urgente considerar o racismo ambiental e climático
Descrição: Intersecção entre injustiça racial e ambiental marca a vida dos
brasileiros negros e indígenas, que, por vezes, fazem parte da população mais
pobre do país
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-10-27/cop26-por-que-e-urgenteconsiderar-o-racismo-ambiental-e-climatico.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-27 10:45:30
Título: Deportação de brasileiros dos EUA dispara e já é mais que o dobro dos
últimos três anos somados
Descrição: Dados da U.S. Customs and Border Protection apontam que nos últimos
12 meses 56.881 brasileiros foram detidos após cruzarem a pé a fronteira com o
México
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-27/deportacao-de-brasileiros-doseua-dispara-e-ja-e-mais-que-o-dobro-dos-ultimos-tres-anos-somados.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-28 00:00:00
Título: Bolsonaro é criticado após visitar área de garimpo ilegal em terra
indígena que prometeu anular
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitou uma região de
garimpo ilegal dentro da Terra Indígena (TI) Raposa Serra do Sol (RR), na terçafeira (26). Em discurso, o mandatário voltou a defender a legalização da
atividade.A visita ocorreu na comunidade Flechal, município de Uiramutã,
fronteira com a Venezuela.
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/bolsonaro-e-criticado-apos-visitar-area-de-garimpo-ilegal-emterra-indigena-que-prometeu-anular.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-27 00:00:00
Título: Exército atende a Bolsonaro e aceita Laura em colégio militar sem
processo seletivo
Descrição: O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira,
atendeu ao pedido de Jair Bolsonaro e autorizou que a filha do presidente, Laura
Bolsonaro, de 11 anos, seja matriculada no Colégio Militar de Brasília de forma
excepcional, sem passar pelo processo seletivo existente.Leia mais (10/27/2021 19h09)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/comandante-do-exercito-atende-a-pedido-de-bolsonaro-eautoriza-matricula-de-laura-em-colegio-militar-sem-processo-seletivo.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-28 00:48:00
Título: Luisa Canziani passa a presidir Frente da Economia Digital
Descrição: Presente à posse, Arthur Lira destacou missão de conduzir Brasil para
ser líder de transformação digital
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/821639-luisa-canziani-passa-a-presidirfrente-da-economia-digital/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-27 22:53:00
Título: Deputados propõem participação mais efetiva do Congresso na estratégia
de Defesa Nacional

Descrição: Ministro da Defesa, general Braga Netto, respondeu a diversos
questionamentos de deputados em debate na Câmara
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/821474-deputados-propoem-participacaomais-efetiva-do-congresso-na-estrategia-de-defesa-nacional/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-27 08:08:43
Título: Por que evangélicos estão deixando de apoiar Bolsonaro e quais seriam as
consequências em 2022?
Descrição: A Sputnik Brasil conversou com Rafael Rodrigues da Costa, sociólogo,
mestre em Ciências Sociais pela Unifesp e pesquisador visitante da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), para compreender o declínio de Bolsonaro entre os
evangélicos.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021102718166522-por-que-evangelicosestao-deixando-de-apoiar-bolsonaro-e-quais-seriam-as-consequencias-em-2022/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-27 16:23:49
Título: Argentina aprova lei de rotulagem frontal para alimentos
ultraprocessados
Descrição: Rótulo octogonal deve ter fundo preto e corresponder a não menos que
5% da área frontal das embalagens
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/27/argentina-aprova-lei-derotulagem-frontal-para-alimentos-ultraprocessados

