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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-28 16:19:48
Título: Assassinato de indígenas cresce 61% nos primeiros dois anos de governo 
Bolsonaro
Descrição: Relatório do Conselho Indigenista Missionário aponta ainda uma alta 
de 137% nas invasões a terras indígenas entre 2019 e 2020
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/assassinato-de-indigenas-cresce-
61-nos-primeiros-dois-anos-de-governo-bolsonaro/

Fonte: Vatican News - Português
Título: CIMI lança Relatório de Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil - 
dados de 2020
Descrição: Dom Roque: \o relatório Violência contra os Povos Indígenas no 
Brasil, desde o ano 1996, é um importante instrumento de denúncia da violência e
das violações que acometem os povos originários até hoje no país\.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-10/cimi-lanca-relatorio-de-
violencia-contra-os-indigenas.html
  
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: STF decide que injúria racial não prescreve
Descrição: Casos podem ser equiparados ao crime de racismo. Com a decisão, tipo 
de delito se torna passível de punição a qualquer tempo. Julgamento é concluído 
após ter sido suspenso em dezembro de 2020.
Url :https://www.dw.com/pt-br/stf-decide-que-injúria-racial-não-prescreve/a-
59658531?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-29 01:22:08
Título: Enquanto preço do botijão dispara, Petrobras distribui bilhões a 
acionistas
Descrição: \Bandidos\, reagiu a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, 
diante da notícia de distribuição dos lucros bilionários da Petrobras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/enquanto-botijao-dispara-petrobras-da-
bilhoes-a-acionistas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 16:46:49
Título: Com reajuste da Selic, Brasil repassará R$ 75 bilhões ao setor 
financeiro por fora do “Teto”
Descrição: Alta de juros eleva o gasto público e expõe interesses de quem 
defende ajuste fiscal no Brasil, diz economista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/com-reajuste-da-selic-brasil-
repassara-r-75-bilhoes-ao-setor-financeiro-por-fora-do-teto

Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-28
Título: Vanessa Barbara, no NYT: Nós sabíamos que Bolsonaro era culpado. Agora temos 1.288
páginas para provar
Descrição: Se meu país tivesse dado uma resposta apenas mediana à pandemia, mais
de 400 mil brasileiros estariam vivos.
Essa é a dura conclusão do epidemiologista Pedro Hallal, cujo depoimento, ao 
lado de muitos outros, é registrado no relatório final sobre a gestão do governo
no combate à Covid-19. Divulgado na semana passada, é o ápice de uma envolvente 
Comissão Parlamentar de Inquérito que durou meses. É claro que não sabemos 
exatamente quantas das 606 mil mortes no país poderiam ter sido evitadas: Hallal
faz apenas uma estimativa. Mas a verdade é que não temos um presidente mediano. 
Nem mesmo um presidente levemente ruim. Temos Jair Bolsonaro, um homem que 
insiste em dizer que as principais vítimas da Covid-19 foram “os obesos e quem 
estava apavorado.”
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Url : https://www.viomundo.com.br/politica/vanessa-barbara-no-nyt-nos-sabiamos-
que-bolsonaro-era-culpado-agora-temos-1-288-paginas-para-provar.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 14:39:58
Título: TSE cassa mandato de deputado bolsonarista por disseminação de fake news
Descrição: Com decisão, deputado paranaense perde direitos políticos por 8 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/tse-cassa-mandato-de-deputado-
bolsonarista-por-disseminacao-de-fake-news

Fonte: MST
Data: 2021-10-28
Título: Finapop consolida horizontes de investimentos para a agricultura 
familiar camponesa
Descrição: Após o sucesso das operações anteriores, o Financiamento Popular da 
Agricultura Familiar, conhecido como Finapop, deve promover nova rodada de 
investimentos no próximo ano
Url : https://mst.org.br/2021/10/28/finapop-consolida-horizontes-de-
investimentos-para-a-agricultura-familiar-camponesa/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 19:26:34
Título: LGBTfobia não é \opinião\: saiba como denunciar esse tipo de crime
Descrição: Preconceito em razão de orientação sexual e identidade de gênero leva
a até 5 anos de prisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/lgbtfobia-nao-e-opiniao-saiba-
como-denunciar-esse-tipo-de-crime

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-29 08:20:13
Título: Bolsonaro no G20: Brasil tem pior perspectiva de crescimento em 2022 
entre países do grupo
Descrição: Inflação, juros e dólar em alta devem fazer o país ter o pior 
desempenho entre as maiores economias do mundo no próximo ano. Furo do teto de 
gastos e eleições turbulentas agravam o cenário.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59085524?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 15:51:43
Título: Opinião | Dia do Servidor Público: o que temos a comemorar?
Descrição: Porém, é preciso valorizar a unidade entre as entidades do 
funcionalismo público, as Centrais Sindicais e os movimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/opiniao-dia-do-servidor-publico-
o-que-temos-a-comemorar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 15:20:46
Título: PM do Rio impõe sigilo sobre salário de ex-PM Ronnie Lessa, acusado de 
matar Marielle Franco
Descrição: Lessa está preso desde 2019 pelos assassinatos da vereadora e do 
motorista Anderson Gomes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/pm-do-rio-impoe-sigilo-sobre-
salario-de-ex-pm-ronnie-lessa-acusado-de-matar-marielle-franco

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 22:53:20
Título: Agroecologia fortalece economia em Maricá (RJ) com apoio da prefeitura
Descrição: Município que é referência em ações sociais robustas, como Programa 
de Renda Básica e a moeda social Mumbuca, agora aposta na sustentabilidade 
ecológica para uma vida cidadã melhor
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/agroecologia-fortalece-economia-marica-
apoio-prefeitura/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 15:10:23
Título: Opinião| Cotas: fraude na UFVJM, em Teófilo Otoni (MG), levanta debate 
sobre reserva de vagas
Descrição: Universidade cancelou matrícula de estudantes não aprovados por 
comissão que avaliou características fenotípicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/opiniao-cotas-fraude-na-ufvjm-
em-teofilo-otoni-mg-levanta-debate-sobre-reserva-de-vagas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 14:22:22
Título: Dia do Servidor Público: entidades protestam pelo futuro do serviço 
público no país
Descrição: Prestes a ser votada no Congresso Nacional, a PEC 32 vai piorar a 
situação do serviço público, segundo sindicatos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/dia-do-servidor-publico-
entidades-protestam-pelo-futuro-do-servico-publico-no-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 14:13:20
Título: Relatório da CPI da Covid é entregue ao Alto Comissariado de Direitos 
Humanos da ONU
Descrição: A entrega do material foi feita pela deputada federal Fernanda 
Melchionna (PSOL) na manhã desta quarta-feira (27)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/relatorio-da-cpi-da-covid-e-
entregue-ao-alto-comissariado-de-direitos-humanos-da-onu

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Nações Europeias apelam contra assentamentos na Cisjordânia
Descrição: Alemanha, Franca, Itália, Bélgica e mais oito países pedem que Israel
cancele planos de construir novos assentamentos em territórios palestinos. 
Ministros do Exterior acusam violação das leis internacionais.
Url :https://www.dw.com/pt-br/nações-europeias-apelam-contra-assentamentos-na-
cisjordânia/a-59655069?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 14:09:44
Título: Reforma Administrativa ameaça serviço público e traz prejuízos para a 
sociedade brasileira
Descrição: Em tramitação no Congresso, PEC 32 é avaliada por servidores e 
movimentos populares como retrocesso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/reforma-administrativa-ameaca-
servico-publico-e-traz-prejuizos-para-a-sociedade-brasileira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 11:33:11
Título: Alta dos combustíveis levou 15% dos motoristas de aplicativo a abandonar
a profissão em 2021
Descrição: Estimativa é da presidenta do Simtrapli-RS, Carina Mineia dos Santos 
Trindade, que fala da situação atual da categoria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/alta-dos-combustiveis-levou-15-
dos-motoristas-de-aplicativo-a-abandonar-a-profissao-em-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 09:15:19
Título: Projeto que muda nome da Ponte Costa e Silva para Ponte Honestino 
Guimarães é aprovado no DF
Descrição: Texto seguirá para sanção do governador Ibaneis Rocha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/projeto-que-muda-nome-da-ponte-
costa-e-silva-para-ponte-honestino-guimaraes-e-aprovado-no-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-28 08:14:02
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Título: No ano em que a Chapada dos Veadeiros teve 552 incêndios, só um 
inquérito apontou autoria
Descrição: Em 2020, apenas um inquérito policial com autoria apontada pelas 
autoridades policiais foi enviado ao Judiciário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/28/no-ano-em-que-a-chapada-dos-
veadeiros-teve-552-incendios-so-um-inquerito-apontou-uma-autoria
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 06:00:29
Título: Alimentação escolar em risco na caótica volta às aulas nas escolas 
públicas brasileiras
Descrição: Descaso com recursos do Pnae foram comuns durante meses de escolas 
fechadas, agora, merenda serve até como chantagem para atrair estudantes
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/alimentacao-escolar-em-risco-na-
caotica-volta-as-aulas-nas-escolas-publicas-brasileiras/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 06:00:19
Título: Michela Calaça: “O PNAE compra a comida da camponesa e dá de comer para 
a família dela ao mesmo tempo”
Descrição: Gestora e militante pela autonomia das mulheres do campo fala do 
“deserto” de políticas públicas alimentares
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/michela-calaca-o-pnae-compra-a-
comida-da-camponesa-e-da-de-comer-para-a-familia-dela-ao-mesmo-tempo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-28 21:18:29
Título: Exército impõe sigilo a processo que permitiu matrícula da filha de 
Bolsonaro em Colégio Militar
Descrição: Na negativa, a Força mencionou uma 'possibilidade de [os documentos] 
colocarem em risco a segurança do presidente'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/exercito-impoe-sigilo-a-
processo-que-permitiu-matricula-excepcional-da-filha-de-bolsonaro-em-colegio-
militar/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-28 20:11:12
Título: PoderData: Governo Bolsonaro é rejeitado por 58% e aprovado por 33%
Descrição: Os índices seguem estáveis na comparação com o levantamento anterior,
na 1ª quinzena de outubro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/poderdata-governo-bolsonaro-
e-rejeitado-por-58-e-aprovado-por-33/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-28 19:53:25
Título: Com lucro de R$ 31 bilhões no 3º trimestre, Petrobras decide dobrar 
remuneração a acionistas
Descrição: 'A distribuição considera as perspectivas de resultado e geração de 
caixa', informou a estatal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/com-lucro-de-r-31-bilhoes-no-
3o-trimestre-petrobras-decide-dobrar-remuneracao-a-acionistas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-28 19:35:11
Título: TJ-RS julgará homens que pegaram alimentos que seriam descartados por 
supermercado
Descrição: Os produtos estavam vencidos e foram avaliados em 50 reais por 
peritos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/tj-rs-julgara-homens-que-
pegaram-alimentos-que-seriam-descartados-por-supermercado/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-28 19:26:29
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Título: ‘Seria uma grande honra’, diz Boulos sobre possível chapa com Silvio 
Almeida em 2022
Descrição: O provável candidato do PSOL ao governo de SP se refere ao advogado 
como 'um dos maiores pensadores brasileiros'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/seria-uma-grande-honra-diz-
boulos-sobre-possivel-chapa-com-silvio-almeida-em-2022/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-28 17:28:17
Título: Congresso planeja aumento bilionário para emendas sem transparência
Descrição: A distribuição ocorre pela emenda de relator, âncora do orçamento 
secreto, e por meio da ampliação das transferências 'cheque em branco'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/congresso-planeja-aumento-
bilionario-para-emendas-sem-transparencia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-28 16:40:41
Título: Mulheres negras da diáspora em festa com prêmio da paz alemão a Tsitsi 
Dangarembga
Descrição: Tsitsi, escritora e cineasta nascida no Zimbábue, brilhou na maior 
premiação literária do país.
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/mulheres-negras-da-diaspora-em-
festa-com-premio-da-paz-alemao-a-tsitsi-dangarembga/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-28 12:10:27
Título: Caiu a ficha de Roberto Jefferson após ser esquecido na prisão: 
‘Bolsonaro e Flávio se viciaram em dinheiro público’
Descrição: O experiente mensaleiro Roberto Jefferson foi ludibriado, para usar 
sua própria expressão, pelo presidente Jair Bolsonaro e seu filho Flávio 
Bolsonaro, o Zero Um, senador pelo Patriota no Rio. Caiu  Bem-vindo à verdade, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/caiu-a-ficha-de-roberto-jefferson-
apos-ser-esquecido-na-prisao-bolsonaro-e-flavio-se-viciaram-em-dinheiro-publico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-29 01:21:47
Título: Projeto de bancários da Caixa reforça aprendizagem de estudantes 
carentes
Descrição: Parceria entre Fenae e ONG Moradia e Cidadania leva aulas, lanche, 
biblioteca e musicalidade a crianças carentes de Rio das Pedras (RJ)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/projeto-de-bancarios-caixa-reforca-
aprendizagem-estudantes-carentes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-29 01:03:30
Título: Lei do retorno: Homem bate em mulher na rua e é espancado em seguida
Descrição: Agressor joga mulher no chão e na sequência apanha de dois homens que
chegam num carro. Caso inusitado ocorreu em Quixadá (CE)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/homem-bate-mulher-e-espancado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-29 00:31:53
Título: Senado cria Comissão do Apagão, presidente será senador de oposição
Descrição: Risco de apagão será o tema de comissão criada para acompanhar crise 
hidroenergética que afeta o país e fez conta de luz disparar, Jean Paul (PT) 
comandará os trabalhos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senado-comissao-do-apagao-presidente-
senador-de-oposicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 23:49:50
Título: PoderData: Rejeição de Bolsonaro segue alta e se mantém em 58%
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Descrição: Dados permanecem estáveis em relação à última pesquisa, realizada há 
duas semanas. Levantamento é o primeiro após anúncio oficial do oportunista 
Auxílio Brasil, que pretende dar R$ 400 para 17 milhões de famílias até a 
eleição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/poderdata-rejeicao-bolsonaro-alta-
mantem-58/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 23:02:45
Título: Pós-CPI: Sem dar sossego a Bolsonaro, Senado cria Observatório da 
Pandemia
Descrição: Frente parlamentar foi proposta por Randolfe Rodrigues e Omar Aziz e 
aprovada nesta quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-bolsonaro-sem-sossego-senado-cria-
observatorio-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 21:43:33
Título: José de Abreu fala de sua biografia, arte e militância
Descrição: Nesta quinta-feira 28 de outubro às 18h30, o Fórum Sindical 
entrevista o ator e militante José de Abreu que acaba de escrever dois volumes 
de sua biografia: Abreugrafia, volume 1: Antes da fama, Volume 2: Depois da 
fama.Aos 75 anos o ator está em pleno vigor em sua carreira artística e na 
militância política.Participam: o [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/jose-de-abreu-fala-de-sua-biografia-
arte-e-militancia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 21:41:05
Título: UFVJM: Reitor-interventor bolsonarista nomeia seguidor de Allan dos 
Santos como assessor
Descrição: Bruno Gomides, de 24 anos, será lotado no gabinete de Janir Alves 
Soares, acusado de postura autoritária à frente da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (MG) e colocado lá por Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/reitor-bolsonarista-seguidor-allan-dos-
santos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 19:18:47
Título: Caetano Veloso ganha mais uma de Olavo de Carvalho, indenização é 
milionária
Descrição: O “guru” da família Bolsonaro deverá arcar com o que já foi 
estipulado pela Justiça como multa e, caso não cumpra espontaneamente, terá seus
bens penhorados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caetano-veloso-ganha-mais-uma-de-olavo-
de-carvalho-indenizacao-e-milionaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 17:33:29
Título: Anitta dá invertida em Bolsonaro: “Sabe mais da minha vida do que do 
país”
Descrição: Presidente mandou indireta para a cantora durante entrevista à Jovem 
Pan. Anitta já se mostrou contrária a Bolsonaro em outras ocasiões
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/anitta-da-invertida-em-
bolsonaro-sabe-mais-da-minha-vida-do-que-do-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 14:37:00
Título: Tucano que recebeu propina da Odebrecht já é o maior acionista da BR 
Distribuidora
Descrição: Com acordo entre o empresário e a gestora de recursos Dynamo, o grupo
passa a ser dono de quase 15% do capital da Vibra Energia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tucano-que-recebeu-propina-da-odebrecht-
ja-e-o-maior-acionista-da-br-distribuidora/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 13:12:33
Título: Lula: CPI não colocou a palavra, mas Bolsonaro se comportou como 
genocida
Descrição: Em entrevista a uma rádio, ex-presidente falou também sobre 
investimento em Educação, o mau humor que se instaurou no país entre outros 
assuntos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-cpi-nao-colocou-a-palavra-mas-
bolsonaro-se-comportou-como-genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-28 10:40:49
Título: Filha de Bolsonaro será matriculada em Colégio Militar sem processo 
seletivo
Descrição: Pedido em caráter excepcional foi feito pelo presidente e atendido 
pelo comandante do Exército, filho de Carla Zambelli puxou a fila
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filha-de-bolsonaro-sera-matriculada-
em-colegio-militar-sem-processo-seletivo/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-29 04:30:25
Título: 'Encontros O GLOBO' reforça o valor da vacina contra o HPV
Descrição: SÃO PAULO — Os riscos, os tratamentos e, principalmente, a prevenção 
do HPV foram discutidos anteontem na live “Como prevenir e tratar o HPV, a 
infecção sexual transmissível mais comum no mundo”. 
Url :https://oglobo.globo.com/saude/encontros-globo-reforca-valor-da-vacina-
contra-hpv-25256328
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-29 04:30:47
Título: Câmara de SP investiga se Prevent Senior privilegiou paciente particular
Descrição: SÃO PAULO — A CPI da Câmara Municipal de São Paulo vai investigar se 
a Prevent Senior dava mais atenção aos pacientes particulares do que àqueles que
possuíam convênio médico. A linha de investigação se abriu ontem, após 
depoimentos que apontaram como recorrente a prática de encaminhar beneficiários 
do convênio para os cuidados paliativos antes de esgotar os tratamentos médicos.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/camara-de-sp-investiga-se-prevent-senior-
privilegiou-paciente-particular-25256450
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-29 08:01:03
Título: Os 3 telhados de vidro de Bolsonaro no G20: economia, meio ambiente e 
pandemia
Descrição: Reunião do G20 acontecerá no sábado e domingo (30 e 31/10) em Roma, 
Itália, e terá presença do presidente brasileiro e de outros líderes mundiais.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59084989?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-28 21:14:34
Título: Zara no Ceará: vendedores de outras lojas de varejo confirmam uso de 
código para 'clientes suspeitos'
Descrição: Ex-funcionários de diferentes redes pelo Brasil dizem que alvo 
principal acabam sendo pobres e negros. Conduta da Zara é investigada no Ceará.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59057872?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-28 23:29:19
Título: 6 controvérsias e escândalos do Facebook antes de mudar o nome para Meta
Descrição: Mark Zuckerberg anunciou que empresa que reúne suas redes sociais 
terá novo nome, fazendo alusão ao metaverso, polêmicas envolvendo a rede social 
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vão desde espaço para discurso de ódio na internet até uso de dados privados de 
usuários.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59085894?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-29 02:34:53
Título: Procuradoria abre investigação preliminar sobre Bolsonaro e outros 12 a 
partir da CPI da Pandemia
Descrição: Procedimento é apenas o primeiro ato formal da PGR e não implica que 
os pedidos de indiciamento apresentados pela comissão foram endossados pelo 
procurador Augusto Aras
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-29/procuradoria-abre-investigacao-
preliminar-sobre-bolsonaro-e-outros-12-a-partir-da-cpi-da-pandemia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-28 00:00:00
Título: Zé Trovão passou dois dias com a família antes de se entregar à PF
Descrição: Na estratégia de se entregar à Polícia Federal e tentar ver sua ordem
de prisão ser derrubada posteriormente, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira 
Gomes, o Zé Trovão, ainda conseguiu passar dois dias com a família, em Joinville
(SC).Leia mais (10/28/2021 - 18h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/ze-trovao-passou-dois-dias-com-a-familia-antes-de-se-
entregar-a-pf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-28 00:00:00
Título: Moraes diz que responsáveis por disparar fake news em 2022 serão 
cassados e presos
Descrição: Em recado ao presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de 
Moraes afirmou nesta quinta-feira (28) que, se houver disparo em massa de fake 
news nas eleições de 2022, os responsáveis serão cassados e \irão para a cadeia 
por atentar contra as eleições e a democracia\.Leia mais (10/28/2021 - 11h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/moraes-diz-que-responsaveis-por-disparar-fake-news-em-2022-
serao-cassados-e-presos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-28 00:00:00
Título: Em frangalhos, governo Bolsonaro quer levar o país junto para salvar o 
chefe
Descrição: Não é possível dizer que há governo num país em que o presidente, 
quatro ministros e dezenas de apaniguados são pilhados em tantos crimes.Leia 
mais (10/28/2021 - 09h48)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/ricardomelo/2021/10/em-frangalhos-governo-bolsonaro-quer-levar-o-
pais-junto-para-salvar-o-chefe.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-28 20:28:00
Título: Governo se compromete a repor no Orçamento recursos de bolsas de estudo 
e pesquisa científica
Descrição: Diante do compromisso do governo, Comissão de Orçamento aprova 
crédito suplementar de R$ 4,1 bilhões para financiar projetos do setor produtivo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/822158-governo-se-compromete-a-repor-no-
orcamento-recursos-de-bolsas-de-estudo-e-pesquisa-cientifica/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-10-28 21:23:09
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Título: Assassinatos de indígenas aumentaram mais de 60% no primeiro ano da 
pandemia, aponta CIMI
Descrição: Antropóloga Lúcia Helena Rangel, que coordenou o relatório do CIMI, 
diz que o primeiro ano da pandemia misturou tudo: \violência, truculência, 
descaso e abandono do governo\
Url :https://apublica.org/2021/10/assassinatos-de-indigenas-aumentaram-mais-de-
60-no-primeiro-ano-da-pandemia-aponta-cimi/
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