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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 10:41:36
Título: Isolado por líderes globais, Bolsonaro encerra participação no G20 sem 
reunião bilateral na agenda
Descrição: Na manhã deste domingo, o ex-capitão não participou de uma visita 
organizada pelo premiê italiano, Mario Draghi, à Fontana di Trevi
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/isolado-por-lideres-globais-
bolsonaro-encerra-participacao-no-g20-sem-reuniao-bilateral/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 00:00:55
Título: JN desmente fake news de Bolsonaro no G20: “Inflação e desemprego alto”
Descrição: O telejornal da TV Globo destacou que o desempenho econômico do 
Brasil não é bom
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jn-desmente-fake-news-de-bolsonaro-no-
g20/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-31 22:41:35
Título: Bolsonaro fazia turismo em Roma enquanto líderes do G20 trabalhavam, diz
jornal italiano
Descrição: O jornal italiano Il Messaggero relata a triste solidão do presidente
Jair Bolsonaro no G20, em Roma, que resolveu fazer turismo pela cidade porque os
líderes mundiais o isolaram na  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/bolsonaro-fazia-turismo-em-roma-
enquanto-lideres-do-g20-trabalhavam-diz-jornal-italiano/ 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Oposição vai à COP26 contrapor versão do governo Bolsonaro\
Descrição: Em entrevista, senadora diz que estratégia da comitiva parlamentar 
que vai à cúpula do clima é exibir a verdade sobre a falta de proteção ao meio 
ambiente no Brasil.
Url :https://www.dw.com/pt-br/oposição-vai-à-cop26-contrapor-versão-do-governo-
bolsonaro/a-59678853?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-31 19:44:51
Título: Como pobreza agrava tragédia 'invisível' de acidentes com queimaduras no
Brasil
Descrição: Menos acesso ao gás de cozinha leva ao uso de combustíveis 
inflamáveis e perigosos, médicos dizem que maioria das vítimas de acidentes no 
país são pobres e nem sempre conseguem acesso ao tratamento adequado: 'é um 
trauma que fica na penumbra e deixa uma legião de sequelados'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59018221?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: MST
Data: 2021-10-31
Título: Famílias Sem Terra sofrem atentado de grupo bolsonarista armado na Bahia
Descrição: Na manhã deste domingo (31), famílias Sem Terra do Assentamento Fabio
Henrique, no município do Prado (BA), foram surpreendidas por mais de 20 homens 
encapuzados e fortemente armados, que atiraram em direção aos trabalhadores que 
estavam reunidos no momento de uma assembleia.
Url : https://mst.org.br/2021/10/31/familias-sem-terra-sofrem-atentado-de-grupo-
bolsonarista-armado-na-bahia/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-31
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Título: Jamil Chade faz denúncia formal à polícia por agressão em plena cobertura de 
Bolsonaro pelas ruas de Roma: ‘Violência em cúpula foi a primeira vez’
Descrição: Há cerca de uma hora o jornalista Jamil Chade, do UOL, postou em seu 
perfil no twitter (@JamilChade): Denúncia feita agora em Roma, pela agressão que
sofremos em plena cobertura presidencial. Em 21 anos como correspondente, foram 
70 países e vários presidentes. Mas violência em cúpula foi a 1a vez. Silêncio 
revelador por parte do Itamaraty e Presidência.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/jamil-chade-faz-denuncia-formal-a-
policia-italiana-por-agressao-em-plena-cobertura-de-bolsonaro-pelas-ruas-de-
roma-violencia-em-cupula-foi-a-primeira-vez-video.html

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Jornalistas são agredidos em Roma por seguranças de Bolsonaro
Descrição: Homens que faziam segurança do presidente na capital italiana deram 
socos e empurraram repórteres. Globo diz que \retórica beligerante\ de Bolsonaro
contra jornalistas \está na raiz desse tipo de ataque\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/jornalistas-são-agredidos-em-roma-por-seguranças-
de-bolsonaro/a-59680877?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-31 16:55:58
Título: Senador projeta ampliação de bancadas e diz que PT está aberto a 
“migrantes” de outras siglas
Descrição: Apesar de mencionado como pré-candidato ao governo, Humberto Costa 
(PT) tem trabalhado por aliança encabeçada pelo PSB
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/31/senador-projeta-ampliacao-de-
bancadas-e-diz-que-pt-esta-aberto-a-migrantes-de-outras-siglas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 16:42:19
Título: Para ver “impacto na imagem”, Exército monitorou cidadãos, deputados e 
jornalistas
Descrição: “Operação” foi realizada em 2019, na época em que tramitou o PL que 
reestruturou as carreiras nas Forças Armadas, que na prática aumentou os ganhos 
dos oficiais. Ministro da Defesa havia negado episódio recentemente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/impacto-na-imagem-exercito-monitorou-
cidadaos-deputados-jornalistas/

Fonte: Montedo
Data: 2021-10-31
Título: Exército monitorou redes sociais para identificar detratores de projeto 
de lei
Descrição: Exército monitorou cidadãos, parlamentares, jornalistas e 
influenciadores digitais para identificar e neutralizar detratores de projeto de
lei que reestruturou carreira militar. Documento afirma que é preciso “ganhar a 
narrativa” contra praças e partidos de oposição
Url : https://www.montedo.com.br/2021/10/31/exercito-monitorou-redes-sociais-
para-identificar-detratores-de-projeto-de-lei/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-31 10:49:44
Título: BdF Explica | Por que o mercado de créditos de carbono não combate a 
emergência climática
Descrição: Regulamentação do mercado de carbono é tema central da COP26, Entenda
principais pontos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/31/bdf-explica-por-que-o-mercado-
de-creditos-de-carbono-nao-combate-a-emergencia-climatica

Fonte: Poder360
Título: Com diesel em alta, caminhoneiros confirmam greve a partir desta 2ª 
feira
Descrição: União conseguiu liminares que proíbem o bloqueio de rodovias federais
em 17 Estados
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Url :https://www.poder360.com.br/economia/com-diesel-em-alta-caminhoneiros-
confirmam-greve-a-partir-desta-2a-feira/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 19:16:08
Título: Da dívida com o FMI à guerra comercial: o que líderes discutiram no G20 
enquanto Bolsonaro se isolava
Descrição: Em Roma, o presidente brasileiro priorizou contatos informais e o 
turismo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/da-divida-com-o-fmi-a-guerra-
comercial-o-que-lideres-discutiram-no-g20-enquanto-bolsonaro-se-isolava/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 18:17:51
Título: Lula rebate acusações de Bolsonaro: ‘O mundo sabe que ele é um 
mentiroso’
Descrição: Sem apresentar evidências, o presidente ligou o petista ao 
narcotráfico durante entrevista a TV italiana
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-rebate-acusacoes-de-
bolsonaro-o-mundo-sabe-que-ele-e-um-mentiroso/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 17:33:36
Título: Seguranças agridem jornalistas durante passeio de Bolsonaro em Roma
Descrição: O presidente ainda hostilizou um repórter: 'Vocês não têm vergonha na
cara'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/segurancas-agridem-
jornalistas-durante-passeio-de-bolsonaro-em-roma/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 16:40:05
Título: Das escolas militares ao fim do Bolsa Família
Descrição: Não haverá caminho alvissareiro se não discutirmos os privilégios e 
as ingerências dos militares em tantas dimensões de nossa vida pública
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/das-escolas-militares-ao-fim-do-
bolsa-familia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-31 21:00:06
Título: Feliz Dia do Saci, segundo Aldo Rebelo, “Halloween” é modismo americano 
copiado pela classe média brasileira
Descrição: Criação do ex-ministro Aldo Rebelo, hoje é o Dia do Saci. Além de 
valorizar a cultural nacional, 31 de outubro é uma contraposição ao 
americanizado Halloween  o dia das  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/feliz-dia-do-saci-segundo-aldo-
rebelo-halloween-e-modismo-americano-copiado-pela-classe-media-brasileira/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 16:14:54
Título: Após Bolsonaro acusar Lula sem provas na Itália, Gleisi cobra o STF: 
‘Ele não pode mentir livremente’
Descrição: A presidenta do PT mencionou ainda o 'isolamento' e o 'desespero' do 
ex-capitão no G20
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-bolsonaro-acusar-lula-
sem-provas-na-italia-gleisi-cobra-o-stf-ele-nao-pode-mentir-livremente/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 15:09:13
Título: Polícia de MG mata 25 em operação contra ‘novo cangaço’, não há registro
de policiais mortos
Descrição: O governador Romeu Zema celebrou a operação: 'Parabéns a todos heróis
envolvidos'
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policia-de-mg-mata-25-em-
operacao-contra-novo-cangaco-nao-ha-registro-de-policiais-mortos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 13:05:03
Título: Ministros de Bolsonaro dão carona a familiares e pastor em voos da FAB
Descrição: Um dos 'agraciados' com viagens é o filho '04' do ex-capitão, Jair 
Renan Bolsonaro, diz jornal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ministros-de-bolsonaro-dao-
carona-a-familiares-e-pastor-em-voos-da-fab/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 09:09:26
Título: Cop-26: Os compromissos, as emissões, as comunidades afetadas e a 
indústria da moda
Descrição: Os enormes desafios que temos pela frente só serão ultrapassados por 
meio da ação coletiva e da colaboração
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/fashion-revolution/cop-26-os-
compromissos-as-emissoes-as-comunidades-afetadas-e-a-industria-da-moda/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 08:49:29
Título: Maria Rita: ‘600 mil vidas perdidas. Quem não fica abalado devia 
procurar ajuda’
Descrição: Em 12 de novembro, a cantora volta ao subir ao palco em São Paulo, 
sua terra natal, com repertório de muito samba
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/maria-rita-600-mil-vidas-perdidas-
quem-nao-fica-abalado-devia-procurar-ajuda/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 07:00:21
Título: Paulinho Pedra Azul, 40 anos de carreira, critica receita de direito 
autoral
Descrição: Artista, com 30 discos lançados, diz viver com 'dignidade e 
criatividade' depois de muita dedicação e como 'dono' de seu próprio trabalho
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/paulinho-pedra-azul-40-anos-de-
carreira-critica-receita-de-direito-autoral/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-10-31 06:00:42
Título: Brasil leva à COP-26 um plano requentado e feito às pressas
Descrição: Sem resultado concreto e com credibilidade zero, o país de Bolsonaro 
apresenta um plano de transição verde alinhavado na última hora
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/brasil-levara-a-cop-26-um-plano-
requentado-e-feito-as-pressas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-10-31 11:38:42
Título: A destruição do Bolsa Família é o estado mínimo para os pobres, por 
Milton Alves
Descrição: Por Milton Alves* O governo neoliberal e autoritário do presidente 
Bolsonaro extinguiu o programa Bolsa Família, uma medida que afeta a existência 
imediata de 13,9 milhões de famílias, que integram  Bem-vindo à verdade, o post 
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/10/a-destruicao-do-bolsa-familia-e-o-
estado-minimo-para-os-pobres-por-milton-alves/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-01 01:51:47
Título: Fantástico repudia agressão de jornalistas por seguranças de Bolsonaro
Descrição: Profissionais de imprensa registaram boletim de ocorrência contra as 
agressões sofridas durante a cobertura da participação de Bolsonaro a cúpula do 
G-20
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Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-repudia-agressao-de-
jornalistas-por-segurancas-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 17:42:10
Título: “Sempre fomos a favor da vacina”, diz Bolsonaro a rede de TV italiana
Descrição: No auge do cinismo, mandatário negacionista diz que foi ele quem 
combateu a pandemia e que “a esquerda e a oposição” nunca fizeram nada sobre o 
tema
Url :https://revistaforum.com.br/global/sempre-fomos-favor-vacina-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 16:12:48
Título: Massacre: Operação policial em Minas deixa 25 mortos e nenhum deles 
policial
Descrição: A Polícia Militar, por meio das redes sociais, afirmou que a ação 
aconteceu dentro da \legalidade\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/massacre-policial-minas-25-mortos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 15:47:26
Título: Bolsonaro festeja nas redes inauguração de obra do governo do PT
Descrição: Não foi a primeira vez. Agora, usurpação do mérito por uma obra 
iniciada por Lula diz respeito a um trecho da transposição do Rio São Francisco 
no sertão da Paraíba
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-festeja-redes-inauguracao-
obra-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 13:31:39
Título: Sucateamento do Serviço Público no governo Bolsonaro
Descrição: O programa Fórum Onze e Meia deste domingo (31/10) fala sobre os 
ataques aos servidores e ao serviço público no governo Bolsonaro, como a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 32, da Reforma Administrativa. 
Apresentação: Anderson Moraes Convidados: -Luana Alves, vereadora pelo PSOL  
Heleno Araújo, professor da educação básica no Estado de Pernambuco, presidente 
da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/sucateamento-do-servico-publico-no-
governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 12:01:18
Título: Rejeitado: Premiê italiano não aperta mão de Bolsonaro, mas o fez com 
outros líderes
Descrição: Mario Draghi cumprimentou de forma esfuziante vários chefes de Estado
e de governo, mas manteve distância de Bolsonaro e deixou transparecer mal-estar
no encontro
Url :https://revistaforum.com.br/global/rejeitado-premie-italiano-nao-aperta-
mao-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 11:53:17
Título: Governo Bolsonaro mobiliza judiciário para barrar greve dos 
caminhoneiros
Descrição: Categoria afirma que paralisação vai acontecer e que “o Brasil vai 
parar”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-judiciario-greve-
caminhoneiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 11:18:56
Título: Pró-cloroquina: líder do governo articulou encontro do CFM com Bolsonaro
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Descrição: O deputado Major Vitor Hugo atuou para que o presidente se 
encontrasse com Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, em 
abril 2020
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cloroquina-cfm-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 10:46:48
Título: “Já foi melhor”, diz Macron sobre relação entre Brasil e França
Descrição: Líder europeu se esquivou de falar sobre responsabilidade brasileira 
nas questões da Amazônia, mas foi sincero e direto ao comentar momento do país 
com Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/global/ja-foi-melhor-macron-relacao-brasil-
franca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 10:42:35
Título: Embaixador de Israel rasga relatório de direitos humanos da ONU, veja 
vídeo
Descrição: Durante pronunciamento, político acusou a organização de perseguir o 
estado israelense e de ser \antissemita\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/embaixador-israel-rasga-onu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-31 00:18:04
Título: Lula: A floresta em pé é mais rentável do que tombada, veja vídeo
Descrição: Em entrevista a uma emissora de TV da Turquia, o ex-presidente 
afirmou, ainda, que “não precisamos desmatar a Amazônia para plantar soja ou 
criar gado”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-a-floresta-em-pe-e-mais-rentavel-
do-que-tombada-veja-video/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-01 04:30:32
Título: Sete últimos anos foram os mais quentes já registrados, aponta órgão 
global de meteorologia
Descrição: SÃO PAULO — As médias globais de temperatura da superfície da terra 
indicam que o ano de 2021 caminha para ser o quinto mais quente já registrado na
história, mesmo sob influência do efeito La Niña, que resfria as águas do 
pacífico. 
Url :https://oglobo.globo.com/um-so-planeta/sete-ultimos-anos-foram-os-mais-
quentes-ja-registrados-aponta-orgao-global-de-meteorologia-25259822
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-01 04:30:39
Título: 'Nesta década será decidido o futuro da humanidade', diz climatologista 
Carlos Nobre sobre desafios da COP-26
Descrição: Veterano de cúpulas climáticas e um dos maiores especialistas do 
mundo sobre a Amazônia e o seu impacto no planeta, o climatologista Carlos Nobre
diz que a COP-26, que começou ontem em Glasgow, na Escócia, tem como desafio 
conseguir de governantes o compromisso com metas duríssimas, mas necessárias. 
Url :https://oglobo.globo.com/um-so-planeta/nesta-decada-sera-decidido-futuro-
da-humanidade-diz-climatologista-carlos-nobre-sobre-desafios-da-cop-26-1-
25259941
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-01 04:30:00
Título: Com inflação, 70% dos trabalhadores ganham menos hoje que há dois anos
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/com-inflacao-70-dos-
trabalhadores-ganham-menos-hoje-que-ha-dois-anos-25259880
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-10-31 23:21:51
Título: Os caminhoneiros não conseguem mais carregar metade do Brasil na carreta
Descrição: Desiludidos com o Governo Bolsonaro, motoristas responsáveis por 60% 
do transporte de cargas no país fazem nova paralisação contra a alta dos 
combustíveis. Um deles, Marcelo Paz, relata ao EL PAÍS os custos e as 
dificuldades da categoria
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-31/os-caminhoneiros-nao-conseguem-
mais-carregar-metade-do-brasil-na-carreta.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-31 00:00:00
Título: Ministros de Bolsonaro aumentam críticas a Guedes após episódios de 
Auxílio Brasil e Marcos Pontes
Descrição: Paulo Guedes (Economia) continua na mira de colegas na Esplanada, 
mesmo após ter cedido aos apelos de Jair Bolsonaro para propor um drible ao teto
de gastos e chegar ao valor de R$ 400 de Auxílio Brasil. Ao Painel, auxiliares 
descrevem o ministro como reativo em reuni&otilde,es, pouco parceiro, alguém sem
nenhuma liturgia e que se acha melhor do que os outros. Ainda assim, integrantes
do governo afirmam que a chance de Guedes ser demitido pelo presidente é 
zero.Leia mais (10/31/2021 - 23h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/10/ministros-de-bolsonaro-aumentam-criticas-a-guedes-
apos-episodios-de-auxilio-brasil-e-marcos-pontes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-31 00:00:00
Título: Pesquisa mostra que há muito menos defensores públicos da União do que 
promotores e juízes nos estados
Descrição: Pesquisa feita pela Defensoria Pública da União mostra que a 
quantidade de representantes do órgão nos estados é 47% menor que a de 
promotores e procuradores de Justiça e 62% menor que a do número de juízes.Leia 
mais (10/31/2021 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/10/pesquisa-mostra-que-ha-muito-menos-defensores-
publicos-da-uniao-do-que-promotores-e-juizes-nos-estados.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-31 00:00:00
Título: Bolsonaro acabou com o Bolsa Família
Descrição: O programa Bolsa Escola, matriz do Bolsa Família, foi uma proposta do
economista José Márcio Camargo, apresentada pela primeira vez em uma reunião 
do \governo paralelo\ do PT em 1991. Camargo havia se aproximado do PT por meio 
de Eduardo Suplicy, cuja proposta de renda mínima tinha semelhanças óbvias com a
do economista. O debate entre os dois sobre que setor deveria ser beneficiado 
primeiro com transferências de renda -crianças em idade escolar (Camargo) ou 
idosos pobres (Suplicy)- foi publicado nesta Folha em 26 de dezembro de 
1991.Leia mais (10/31/2021 - 16h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2021/10/bolsonaro-acabou-com-o-bolsa-
familia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-10-31 00:00:00
Título: Ministros de Bolsonaro levam familiares, pastor e lobistas em voos 
oficiais
Descrição: Ministros do governo Jair Bolsonaro levam de parentes a pastor e 
lobistas em voos oficiais com aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira).Leia 
mais (10/31/2021 - 12h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2021/10/ministros-de-bolsonaro-levam-familiares-pastor-e-lobistas-em-
voos-oficiais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-10-31 00:00:00
Título: Velocidade de internet no Brasil está abaixo da média e expõe 
desigualdade
Descrição: A velocidade da internet móvel brasileira está abaixo da média 
global, de 63.15Mbps para download. Um índice recente mostra que o país ocupa o 
76º lugar entre 138 nações. Embora a conexão avance ano a ano, a baixa 
performance é reflexo da desigualdade de acesso, segundo analistas.Leia mais 
(10/31/2021 - 17h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/10/velocidade-de-internet-no-brasil-esta-abaixo-da-media-e-
expoe-desigualdade.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-01 05:19:47
Título: Irã combate ataque pirata contra petroleiro no golfo de Áden, segundo 
relatos
Descrição: Irã combate ataque pirata contra petroleiro no golfo de Áden, segundo
relatos.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021110118181654-ira-
combate-ataque-pirata-contra-petroleiro-no-golfo-de-aden-segundo-relatos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-10-31 14:11:51
Título: Facebook visa crianças de 6-12 anos como alvo de publicidade, segundo 
documentos
Descrição: A equipe de Frances Haugen, ex-gerente de produtos do Facebook e 
denunciante da empresa, publicou documentos expondo supostas tentativas pela 
empresa de influenciar crianças.
Url :https://br.sputniknews.com/sociedade/2021103118181110-facebook-visa-
criancas-de-6-12-anos-como-alvo-de-publicidade-segundo-documentos/
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