
  Boletim de Notícias – Brasil - 30/10/2021
             www.labdadosbrasil.com 

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-30 04:02:27
Título: Uma em cada 5 crianças brasileiras sobrevive sob a fome, da violência e 
do trabalho infantil
Descrição: Mais de 9 milhões de brasileiros de zero a 14 anos vivem em lares com
renda per capita mensal de até 250 reais
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-futuro-por-um-fio/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-29 23:25:23
Título: 8 dados que mostram impacto do Bolsa Família, que chega ao fim após 18 
anos
Descrição: Redução da pobreza, da mortalidade infantil e aumento da participação
escolar feminina estão entre as conquistas. Programa foi revogado por medida 
provisória e seu substituto ainda não tem fonte de receita definida.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59099166?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-29 17:19:41
Título: CPI Prevent Senior: “Eles estavam matando as pessoas”
Descrição: À Fórum, o presidente da Comissão, o vereador Antônio Donato, 
declarou que a rede, por conta de custos de internação, atuava com uma 
“preparação para a morte das pessoas”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/prevent-senior-matando-pessoas/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Diocese italiana critica homenagem a Bolsonaro
Descrição: Prefeitura de vilarejo que é terra natal de ancestral de Bolsonaro 
planeja conceder título de cidadão honorário ao presidente. Para Diocese de 
Pádua, homenagem é motivo de \grande constrangimento\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/diocese-italiana-critica-homenagem-a-bolsonaro/a-
59669461?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-29 16:47:40
Título: Juristas pedem no STF que Bolsonaro esclareça declarações sobre compra 
de vaga na Corte 
Descrição: Presidente fez os comentários em entrevista à TV Jovem Pan News
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/juristas-pedem-no-stf-que-
bolsonaro-esclareca-declaracoes-sobre-compra-de-vaga-na-corte

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 17:11:08
Título: YouTube remove nova live de Jair Bolsonaro publicada no canal de Carlos 
Bolsonaro
Descrição: A conta do ex-capitão está suspensa na plataforma após a publicação 
de mentiras sobre vacinas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/youtube-remove-nova-live-de-
jair-bolsonaro-publicada-no-canal-de-carlos-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-30 01:15:41
Título: Greve dos caminhoneiros: presidente de central sindical garante que “o 
Brasil vai parar”
Descrição: Antonio Neto, presidente da Central dos Sindicatos dos Sindicatos 
Brasileiros (CSB), se reuniu com caminhoneiros e representantes de 
transportadoras para debater a greve nacional marcada para 1º de novembro
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Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/greve-dos-caminhoneiros-presidente-
de-central-sindical-garante-que-o-brasil-vai-parar/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-29 16:22:16
Título: Por reajuste salarial, jornalistas de SP decidem cruzar os braços no dia
10 de novembro 
Descrição: Mais de 200 trabalhadores de veículos de comunicação da capital 
participaram de assembleia da categoria nesta sexta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/por-reajuste-salarial-
jornalistas-de-sp-decidem-cruzar-os-bracos-por-2h-no-dia-10-de-novembro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-29 22:23:41
Título: “Guedes não larga o osso, só sai se Bolsonaro expulsar”, diz Belluzzo
Descrição: O economista ainda criticou a política de preços da Petrobras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-nao-larga-o-osso-so-sai-se-
bolsonaro-expulsar-diz-belluzzo/

Fonte: Poder360
Título: Litro da gasolina sobe R$ 0,20 após reajuste da Petrobras, mostra ANP
Descrição: Preço médio chega a R$ 7,88 no Rio Grande do Sul, já o diesel teve 
aumento médio de R$ 0,22 no país
Url :https://www.poder360.com.br/economia/litro-da-gasolina-sobe-r-020-apos-
reajuste-da-petrobras-mostra-anp/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-29 15:33:02
Título: Julgamento de extradição de Assange para os EUA é adiado
Descrição: Fundador do WikiLeaks está detido em uma prisão de segurança máxima 
no Reino Unido
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/julgamento-de-extradicao-de-
assange-para-os-eua-e-adiado
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-29 19:27:30
Título: Agricultura familiar e camponesa: um olhar sobre Brasil e Portugal – Por
Claiton Mello
Descrição: As comparações entre os países são difíceis de se estabelecer. No 
entanto, o modelo capitalista é o mesmo aplicado sobre a agricultura, seja em 
Portugal e na União Europeia, seja no Brasil e na maioria dos países da América 
Latina
Url :https://revistaforum.com.br/debates/agricultura-familiar-e-camponesa-um-
olhar-sobre-brasil-e-portugal-por-claiton-mello/
 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-29 13:01:49
Título: Protesto marca Dia do Servidor no RS:  \Só a luta vai impedir que acabem
com o serviço publico\
Descrição: Servidores protestaram em Porto Alegre contra retrocessos em curso no
país nas esferas federal, estadual e municipal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/protesto-marca-dia-do-servidor-
no-rs-so-a-luta-vai-impedir-que-acabem-com-o-servico-publico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-29 11:58:28
Título: PSL perde 4 cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) com 
cassação de Francischini
Descrição: Bancada do ex-partido de Bolsonaro cai pela metade no Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/psl-perde-4-cadeiras-na-
assembleia-legislativa-do-parana-alep-com-cassacao-de-francischini
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-10-29 09:05:02
Título: Com fim do auxílio emergencial nesta sexta (29), incerteza domina jogo 
sobre Auxílio Brasil
Descrição: Ainda sem data certa de apresentação dos detalhes, novo programa é 
alvo de controvérsia no jogo político
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/com-fim-do-auxilio-emergencial-
nesta-sexta-29-incerteza-domina-jogo-sobre-auxilio-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-29 08:27:34
Título: Em palco do G20, movimentos planejam protestos inspirados nas lutas de 
Gênova de 2001
Descrição: Às vésperas do encontro que começa sábado (30), em Roma,  grupos 
relembram marco da luta antiglobalização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/em-palco-do-g20-movimentos-
planejam-protestos-inspirados-nas-lutas-de-genova-de-2001
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-29 08:24:17
Título: Irmão de Jair Bolsonaro dá calote em IPTU, é processado e pode ter casa 
de praia penhorada
Descrição: Prefeitura cobra Renato Bolsonaro por dívida de R$ 1.500 em impostos,
em 2016, ele tinha patrimônio de R$ 974,5 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/irmao-de-jair-bolsonaro-da-
calote-em-iptu-e-processado-e-pode-ter-casa-de-praia-penhorada
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-30 05:00:53
Título: José Graziano: ‘O Brasil derrotou a fome uma vez, mas não é possível 
fazer tudo como antes’’
Descrição: Atualmente à frente do Instituto Fome Zero, o ex-diretor da FAO 
alerta: 'Não dá pra esperar 2022. Quem tem fome tem pressa'.
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/jose-graziano-o-brasil-derrotou-
a-fome-uma-vez-mas-nao-e-possivel-fazer-tudo-como-antes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 20:34:41
Título: Bolsonaro faz tudo o que dizia não concordar, acusa liderança dos 
caminhoneiros
Descrição: José Roberto Stringasci, da ANTB, disse estimar que quase 70% da 
categoria esteja apoiando a paralisação no dia 1º de novembro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-faz-tudo-o-dizia-nao-
concordar-diz-lideranca-dos-caminhoneiros/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 19:50:34
Título: PoderData: Lula tem o maior potencial de voto e a menor rejeição para 
2022
Descrição: O petista também tem a maior fatia de eleitores que o consideram como
única opção: 36% disseram que só votam nele
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/poderdata-lula-tem-o-maior-
potencial-de-voto-e-a-menor-rejeicao-para-2022/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 18:50:52
Título: Ministro do Meio Ambiente exige lanche de filé mignon, pizza e 
‘breakfast’ quente em voos oficiais
Descrição: Outros itens compõem a lista de exigências gastronômicas, diz jornal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ministro-do-meio-ambiente-
exige-lanche-de-file-mignon-pizza-e-breakfast-quente-em-voos-oficiais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 18:37:11
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Título: Bolsonaro entra no ano pré-eleição com economia pior que antecessores, 
diz estudo
Descrição: O indicador mais eloquente na retratação da deterioração é a taxa de 
risco-País
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-entra-no-ano-pre-
eleicao-com-economia-pior-que-antecessores-diz-estudo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 18:29:53
Título: ‘Bananinha’: Rosa Weber rejeita ação de Eduardo Bolsonaro contra Kim 
Kataguiri por injúria
Descrição: O deputado do DEM se referiu a Jair Bolsonaro como 'corrupto, 
vagabundo e quadrilheiro' - os termos, diz Eduardo, teriam se estendido a ele
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bananinha-rosa-weber-rejeita-
acao-de-eduardo-bolsonaro-contra-kim-kataguiri-por-injuria/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 17:56:54
Título: O que os senadores da CPI devem fazer em caso de omissão de Aras, 
segundo o STF
Descrição: Magistrados alertaram os membros da comissão que uma ação penal 
subsidiária não cabe em caso de arquivamento
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/o-que-os-senadores-da-cpi-
devem-fazer-em-caso-de-omissao-de-aras-segundo-o-stf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 16:29:20
Título: As remunerações da Petrobras para os acionistas e os efeitos perversos 
para o povo
Descrição: Aumento nos preços dos combustíveis e impairments garantiram lucro e 
recorde histórico de distribuição para os acionistas
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/as-remuneracoes-da-petrobras-para-
os-acionistas-e-os-efeitos-perversos-para-o-povo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 16:28:09
Título: Aras retira procurador bolsonarista do Conselho Nacional de Direitos 
Humanos
Descrição: O PGR já informou o governo de Jair Bolsonaro sobre a mudança, 
informa jornal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/aras-retira-procurador-
bolsonarista-do-conselho-nacional-de-direitos-humanos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-29 15:43:28
Título: Beira a crueldade acabar com o Bolsa Família, reage a Oxfam sobre fim do
programa
Descrição: Segundo a organização, o Auxílio Brasil, alternativa apresentada pelo
governo de Jair Bolsonaro, tem concepção confusa e é incerto
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/beira-a-crueldade-acabar-com-o-
bolsa-familia-reage-a-oxfam-sobre-fim-do-programa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-29 19:35:20
Título: Burguesia do Brasil responde à fila do osso com ataques à Coreia do 
Norte e à Venezuela
Descrição: A velha mídia corporativa brasileira e internacional recorrem às 
notícias exóticas para justificar a fome produzida no Brasil atacando nações 
como Coreia do Norte e Venezuela. Não há indícios de  Bem-vindo à verdade, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/burguesia-do-brasil-responde-a-
fila-do-osso-com-ataques-a-coreia-do-norte-e-a-venezuela/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-10-29 18:12:34
Título: O ex-procurador-geral da República Geraldo Brindeiro, 73 anos, morre de 
Covid
Descrição: O ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, morreu nesta 
sexta-feira (29/10), aos 73 anos, por complicações da Covid, em um hospital de 
Brasília. Brindeiro ocupou o cargo de PGR por oito  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/o-ex-procurador-geral-da-republica-
geraldo-brindeiro-73-anos-morre-de-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-29 22:50:40
Título: Conhecendo os Evangélicos Progressistas: Ricardo Gondim – Por pastor Zé 
Barbosa Jr
Descrição: A partir de hoje, entrevistarei, toda semana, um líder cristão que 
não se rendeu ao bolsonarismo. Creio que é importante que multipliquemos essas 
vozes em momentos tão tenebrosos quanto os que vivemos hoje no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/rede/conhecendo-os-evangelicos-progressistas-
ricardo-gondim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-29 17:37:03
Título: Racismo: Torcedor do Cruzeiro chama jogador do Remo de “macaco”, veja 
vídeo
Descrição: O clube mineiro usou as redes sociais para se desculpar: “O que 
aconteceu com o atleta Jefferson, do Remo, foi, é, e sempre será, inaceitável. 
Ganhar ou perder faz parte de uma partida de futebol. O racismo jamais fará”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/racismo-torcedor-do-cruzeiro-chama-
jogador-do-remo-de-macaco-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-29 14:42:25
Título: Mais um ataque de Bolsonaro e Damares aos direitos das pessoas com 
deficiência
Descrição: Governo federal regulamenta sem discutir com a sociedade artigo que 
muda a forma como pessoas com deficiência acessarão seus direitos em todas as 
políticas públicas, Por Wederson Santos
Url :https://revistaforum.com.br/debates/mais-um-ataque-de-bolsonaro-e-damares-
aos-direitos-das-pessoas-com-deficiencia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-10-29 11:00:15
Título: Escolhido de Biden para imigração apoia duas das iniciativas mais 
controversas de Trump
Descrição: Em sabatina no Senado, o chefe de polícia Chris Magnus sinalizou 
apoio à medida que permite expulsão sumária de imigrantes e à construção de 
muros na fronteira.The post Escolhido de Biden para imigração apoia duas das 
iniciativas mais controversas de Trump appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/10/29/escolhido-biden-imigracao-trump/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-10-29 03:00:00
Título: Metaverso e os devires de cultura em Matrix. Entrevista especial Adriana
Amaral
Descrição:  
Em geral, o universo cyberpunk da literatura, dos quadrinhos, do c [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614061-metaverso-e-os-devires-de-cultura-em-
matrix-entrevista-especial-adriana-amaral
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-10-30 05:00:59
Título: Negócios imobiliários de Trump pagam o preço por sua política 
divisionista
Descrição: O estilo retórico arrasador do ex-presidente dos Estados Unidos 
Donald Trump e sua política divisionista permitiram-lhe assumir o controle do 
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Partido Republicano. Seus partidários são tão dedicados que muitos acreditam em 
sua falsa alegação de que ele perdeu a eleição de 2020 por causa de fraude 
eleitoral.Mas as mesmas táticas que inspiraram lealdade política feroz minaram 
os negócios de Trump, construídos em torno de empreendimentos imobiliários e 
negócios de marca que lhe permitiram ganhar milhões licenciando seu nome.Teorias
da conspiração:
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/negocios-imobiliarios-de-trump-pagam-preco-
por-sua-politica-divisionista-25257565
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-29 00:00:00
Título: Wagner Moura puxa 'Fora, Bolsonaro' na pré-estreia de 'Marighella' e diz
que o filme é 'de amor'
Descrição: Após ter a estreia adiada por duas vezes desde 2019, por conta de 
imbróglios com a gestão da Ancine (Agência Nacional do Cinema) sob o governo 
Bolsonaro, \Marighella\, de Wagner Moura, foi exibido pela primeira vez em São 
Paulo na noite desta sexta (29). O longa conta a história do guerrilheiro Carlos
Marighella, assassinado pela ditadura.Leia mais (10/29/2021 - 23h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/10/wagner-moura-puxa-fora-bolsonaro-na-pre-
estreia-de-marighella-e-diz-que-o-filme-e-de-amor.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-29 00:00:00
Título: Bolsonaro se livrou de cassação porque Mourão e Lira não articularam 
para ocupar lugar, analisam magistrados
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro foi salvo de uma cassação pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) no julgamento de disparos em massa de fake news também 
porque seus eventuais sucessores, o vice Hamilton Mourão e o presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não moveram uma palha para ocupar o 
cargo no lugar dele.Leia mais (10/29/2021 - 23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/10/bolsonaro-se-livrou-de-cassacao-porque-
mourao-e-lira-nao-articularam-para-ocupar-lugar-analisam-magistrados.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-29 00:00:00
Título: Subprocuradores veem com cautela 1º passo de Aras sobre relatório da CPI
da Covid
Descrição: A abertura de um procedimento preliminar para análise dos documentos 
da CPI da Covid, determinada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, 
foi apenas um ato de organização dos trabalhos, sem diligências de investigação 
e sem o significado de que o chefe da PGR (Procuradoria-Geral da República) está
disposto a não ser omisso diante do relatório final da CPI.Essa é a impressão de
subprocuradores-gerais da República ouvidos pela Folha sob a condição de 
anonimato.Leia mais (10/29/2021 - 18h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/subprocuradores-veem-com-cautela-1o-passo-de-aras-sobre-
relatorio-da-cpi-da-covid.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-29 00:00:00
Título: Míriam Leitão expõe em livro autoritarismo de Bolsonaro
Descrição: \Bolsonaro sabota a saúde do povo brasileiro, estimula comportamentos
temerários e perturba a ordem pública. Ele é o pior governante que poderíamos 
ter numa crise desta dimensão\, escreveu a jornalista Míriam Leitão em 9 de 
junho de 2020 em sua coluna no jornal O Globo.Leia mais (10/29/2021 - 10h19)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/10/miriam-leitao-expoe-em-livro-autoritarismo-de-bolsonaro.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-29 00:00:00
Título: Damares volta atrás e inclui sociedade civil na revisão do Programa 
Nacional de Direitos Humanos
Descrição: O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), 
comandado por Damares Alves, voltou atrás em decisão de fevereiro e incluirá a 
sociedade civil no grupo de revisão do Programa Nacional dos Direitos Humanos 
(PNDH).Leia mais (10/29/2021 - 06h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/10/damares-volta-atras-e-inclui-sociedade-civil-
na-revisao-do-programa-nacional-de-direitos-humanos.shtml
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Data: 2021-10-29 00:00:00
Título: Natalia Szermeta assume presidência da fundação do PSOL
Descrição: A estudante de Direito e coordenadora do Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto de SP (MTST) Natalia Szermeta assumiu a presidência da Fundação Lauro 
Campos, do PSOL.Leia mais (10/29/2021 - 06h00)
Url 
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-10-29 23:34:00
Título: Comissão debate projeto que cria dia nacional para homenagear 
trabalhadores da Cultura
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/822348-comissao-debate-projeto-que-cria-
dia-nacional-para-homenagear-trabalhadores-da-cultura/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-29 12:12:23
Título: Analista: política do Brasil para Cuba é 'bastante agressiva' e define 
ilha como 'inimiga'
Descrição: Há alguns dias, Cuba acusou os Estados Unidos de organizar o 
movimento antigovernamental no país. A Sputnik Brasil conversou com um 
especialista sobre os fatores que estão por trás das tensões entre os dois 
países.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021102918173577-analista-politica-
brasil-para-cuba-bastante-agressiva-define-ilha-como-inimiga/
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