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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-02 09:45:04
Título: Como o maior luto coletivo da história do país muda o Dia de Finados
Descrição: BdF ouviu religiosos e especialistas sobre o poder do diálogo e da
comunidade na superação de uma perda sem precedentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/02/como-o-maior-luto-coletivo-dahistoria-do-pais-muda-o-dia-de-finados
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-02 11:14:45
Título: “Situação é de altíssimo risco”, define ex-ministra Tereza Campello
sobre fim do Bolsa Família
Descrição: Economista levanta preocupação com Auxílio Brasil e aponta que
situação do país \exigiria providências\ dos órgãos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/02/situacao-e-de-altissimo-riscodefine-ex-ministra-tereza-campello-sobre-fim-do-bolsa-familia
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-02 22:26:07
Título: Governo Bolsonaro planeja calote bilionário com a ajuda de Arthur Lira
nesta quarta-feira
Descrição: O diabo é caloteiro, diz a oposição ao contestar o bilionário calote
planejado para esta quarta-feira (03/11) pelo governo Jair Bolsonaro com a ajuda
do presidente da Câmara, Arthur Lira .
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/governo-bolsonaro-planeja-calotebilionario-com-a-ajuda-de-arthur-lira-nesta-quarta-feira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 08:49:21
Título: Gleisi Hoffmann: “proposta da PEC dos Precatórios é um escândalo”
Descrição: A votação deve ser apertada. Até esta terça-feira, o governo contava
com apenas dez votos além do necessário para aprovar a PEC, caso tivesse lotação
máxima
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-hoffmann-proposta-da-pec-dosprecatorios-e-um-escandalo/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-02
Título: Jornalista da Fórum é ameaçado de morte por grupos de bolsonaristas
Descrição: Após a publicação da matéria “Massacre: Operação policial em Minas
deixa 25 mortos e nenhum deles policial”, o jornalista Marcelo Hailer, que
assina o texto, começou a receber ameaças de morte e insultos LGBTfóbicos em
suas redes sociais. As ameaças tiveram início na noite deste domingo (31) e se
intensificaram na manhã desta segunda-feira (1). Uma das ameaças afirma que vai
rastrear o endereço do jornalista, executá-lo e depois divulgar o vídeo nas
redes.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/jornalista-da-forum-e-ameacado-de-mortepor-grupos-de-bolsonaristas-f520
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-02 23:48:20
Título: Sindicato dos Jornalistas, Fenaj, ABMD e Grupo Prerrogativas soltam
notas de repúdio contra ameaças a jornalista da Fórum
Descrição: Entidades se unem contra ofensas e ameaças a Marcelo Hailer, que
assinou texto denunciando massacre policial em Varginha
Url :https://revistaforum.com.br/midia/sindicato-dos-jornalistas-fenaj-abmd-egrupo-prerrogativas-soltam-notas-de-repudio-contra-ameacas-a-jornalista-daforum/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-02 00:00:00
Título: Ataque a assentamento do MST é barbárie, diz presidente de consórcio de
governadores do Nordeste
Descrição: Presidente do consórcio de governadores do Nordeste e governador do
Piauí, Wellington Dias (PT) chamou de barbárie e crueldade o ataque de homens
armados a assentamento do MST na cidade de Prado, no sul da Bahia, no domingo
(31).Leia mais (11/02/2021 - 19h25)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/ataque-a-assentamento-do-mst-e-barbarie-dizpresidente-de-consorcio-de-governadores-do-nordeste.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-02 19:43:18
Título: Acordo para reduzir gás do efeito estufa e protestos marcam 3º dia da
Cúpula do Clima da ONU
Descrição: Reunidos em Glasgow, na Escócia, líderes mundiais se comprometem a
frear desmatamento e emissão de metano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/02/acordo-para-reduzir-gas-doefeito-estufa-e-protestos-marcam-3-dia-da-cupula-do-clima-da-onu
Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa, COP26: mudanças climáticas, agir com urgência, coragem e
responsabilidade
Descrição: \A COP26 pode e deve contribuir ativamente para a construção
consciente de um futuro onde as condutas cotidianas e os investimentos
econômico-financeiros possam realmente salvaguardar as condições de uma vida
digna da humanidade de hoje e de amanhã num planeta 'saudável'\, ressalta
Francisco na mensagem.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-11/papa-francisco-mensagemcop26-glasgow-clima-alok-sharma.html
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-02 10:57:26
Título: 'Bolsonaro vem fazer campanha. Meu pai vai se revirar na tumba', diz
filho de pracinha enterrado na Itália
Descrição: Mario Pereira, guardião por décadas do monumento em homenagem aos
soldados brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial, reagiu à visita do
presidente Jair Bolsonaro e do senador italiano Matteo Salvini ao local na
cidade de Pistoia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59133394?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-02 13:47:38
Título: Jornalista recebe ameaças de morte após reportagem sobre operação
policial que matou 25 em MG
Descrição: Os ataques ganharam força depois que Eduardo Bolsonaro comentou sobre
o assunto em suas redes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/02/jornalista-recebe-ameacas-demorte-apos-reportagem-sobre-operacao-policial-que-matou-25-em-mg
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-02 13:11:36
Título: Mortes, ameaças e invasões: como vive a indígena que discursou na COP26?
Descrição: Sob governo Bolsonaro, Txai Suruí teve seus pais ameaçados, viu seu
amigo ser morto e perdeu familiares para a covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/02/mortes-ameacas-e-invasoes-comovive-a-indigena-que-discursou-na-cop26
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-02 15:00:31

Título: Economia: Brasil pode encarar ambiente global desafiador com redução de
estímulos dos EUA, diz mídia
Descrição: De acordo com especialistas, a retirada de estímulos financeiros
norte-americanos diante da perda de força da pandemia pode impactar o mercado
global, especialmente países emergentes, como o Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021110218187348-economia-brasil-podeencarar-ambiente-global-desafiador-com-reducao-de-estimulos-dos-eua-diz-midia/
Fonte: Xinhua
Data: 2021-11-03
Título: CIIE renova aposta na China das gigantes brasileiras da carne BRF e JBS
Descrição: As multinacionais brasileiras BRF e JBS, responsáveis por tornar o
Brasil o maior exportador mundial de carnes processadas, estão realizando novas
estratégias para diversificar e ampliar sua presença na China, a partir da
renovada participação na quarta edição do Salão Internacional de Importações da
China (CIIE) a ser realizada em Xangai de 5 a 10 de novembro.
Com o peso do domínio no mercado brasileiro e mundial, BRF e JBS marcarão
presença no CIIE pelo quarto ano consecutivo, para o qual trarão novos produtos,
embalagens em chinês e preparações específicas para o público chinês etc.
Marcelo Siegmann, Diretor de Mercado Externo da JBS, disse à Xinhua que a China
atualmente "representa 30 por cento dos mercados da empresa". “A China é um
mercado estratégico para a JBS. Friboi é a marca de carne bovina mais vendida na
China e a JBS investe regionalmente para que todos os consumidores chineses
sejam atendidos com cortes de suínos e de frango, hambúrgueres, salsichas e
alimentos 'vegetais'”, disse o executivo explicou.
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/03/c_1310287524.htm
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-02 16:06:39
Título: Comissão no Senado aprova nome do marujo João Cândido no Livro dos
Heróis e Heroínas da Pátria
Descrição: \Almirante Negro\ liderou em 1910 revolta após castigos físicos e
maus-tratos impostos a soldados negros da Marinha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/02/comissao-no-senado-aprova-nomedo-marujo-joao-candido-no-livro-dos-herois-e-heroinas-da-patria
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-02 10:39:22
Título: Movimentos populares do interior e litoral de SP fazem ato contra
invasões dos seus territórios
Descrição: Assentados, acampados, indígenas e quilombolas fazem manifestação na
manhã dessa terça (2) às 9h em Tremembé (SP)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/02/movimentos-populares-dointerior-e-litoral-de-sp-fazem-ato-contra-invasoes-dos-seus-territorios
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-02 16:56:09
Título: Em meio à COP26, coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima
pede demissão
Descrição: Diálogo transparente não aconteceu, afirma Oswaldo Lucon, ministério
não comenta
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-meio-a-cop26-coordenador-doforum-brasileiro-de-mudanca-do-clima-pede-demissao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-02 16:10:37
Título: Mario Frias ataca Wagner Moura: ‘Sujeito patético’
Descrição: Diretor de Marighella afirmou não ter respeito por nenhuma declaração
que venha de membros do governo Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mario-frias-ataca-wagner-mourasujeito-patetico/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-02 15:09:01

Título: Lula receberá o prêmio de prestigiosa revista francesa
Descrição: A revista, fundada em 1978, já concedeu o Prêmio de Coragem Política
ao papa João Paulo II, ao ex-presidente egípcio Anwar al-Sadat e outros
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-recebera-o-premio-deprestigiosa-revista-francesa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-02 13:27:01
Título: Haia inaugura ‘tribunal popular’ para jornalistas assassinados
Descrição: Mais de 1.400 jornalistas foram assassinados no mundo desde 1992 e
oito em cada dez casos os assassinos ficaram livres, segundo o CPJ
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/haia-inaugura-tribunal-popular-parajornalistas-assassinados/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-02 10:58:48
Título: De potência ambiental a vilão: como o Brasil foi do protagonismo à porta
dos fundos nas COPs
Descrição: Hoje é até difícil de acreditar, mas as reuniões do clima começaram a
ganhar relevância no Brasil, na Rio 92, ou ECO 92
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/de-potencia-ambiental-a-vilaocomo-o-brasil-foi-do-protagonismo-a-porta-dos-fundos-nas-cops/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-02 10:31:46
Título: Ataques atribuídos a extremistas deixam mais de dez mortos em Burkina
Faso
Descrição: O ataque aconteceu um dia depois que o ministro da Defesa, o general
Aimé Barthélémy Simporé, pediu uma 'explosão patriótica'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/ataques-atribuidos-a-extremistasdeixam-mais-de-dez-mortos-em-burkina-faso/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-02 10:13:33
Título: CPI reforça no STF pedido de suspensão de redes de Bolsonaro
Descrição: AGU diz que a comissão não tem competência jurídica para investigar o
presidente ou de decretar medidas contra o presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-reforca-no-stf-pedido-desuspensao-de-redes-de-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-02 10:06:52
Título: Cem países se comprometem a salvar as florestas em 2030
Descrição: O pacto florestal é o primeiro de dois grandes anúncios programados
para hoje em Glasgow
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/cem-paises-se-comprometem-a-salvaras-florestas-em-2030/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-02 21:14:17
Título: Facebook vai excluir dados de reconhecimento facial de mais de um bilhão
de usuários
Descrição: Depois de mudar de nome, para Meta, o Facebook planeja desligar este
mês seu sistema de reconhecimento facial de uma década, excluindo os dados de
reconhecimento facial de mais de Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/facebook-vai-excluir-dados-dereconhecimento-facial-de-mais-de-um-bilhao-de-usuarios/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-02 19:52:26
Título: Moscou Urgente: Datena fura o barco da terceira via ao se filiar no PSD,
que pode indicar Pacheco como vice de Lula

Descrição: Deu ruim para a velha mídia corporativa. O jornalista José Luiz
Datena, do Brasil Urgente, abandonou o PSL depois de quatro meses e vai se
filiar no PSD. O PSD Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/datena-fura-o-barco-da-terceiravia-ao-se-filiar-no-psd-que-pode-indicar-pacheco-com-vice-de-lula/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-02 17:02:25
Título: O pedágio incomoda muita gente. 27 pedágios incomodam bastante gente.
Mas 42 pedágios incomodam mais
Descrição: O pedágio segue insepulto causando desavenças, desencontros,
divisões, desgraças econômicas e ainda pode abreviar carreiras políticas que se
imaginavam promissoras no Paraná. O pedágio incomoda muita gente. 27 pedágios
incomodam Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog
do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/o-pedagio-incomoda-muita-gente-27pedagios-incomodam-bastante-gente-mas-42-pedagios-incomodam-mais/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-02 13:07:48
Título: Hackearam o Estadão, ironiza advogado de Lula, sobre editorial do
jornalão paulistano
Descrição: O advogado curitibano Luiz Carlos Rocha, o Rochinha, um dos
defensores de Lula, ironizou nesta terça-feira (02/11) o editorial do Estadão
que alerta para A perigosa permanência do lavajatismo mesmo
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/hackearam-o-estadao-ironizaadvogado-de-lula-sobre-editorial-do-jornalao-paulistano/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 01:51:04
Título: Um só amor: O dia que Bob Marley parou a guerra na Jamaica – Por Rodrigo
Luis Veloso
Descrição: Em 22 de abril de 1978, exatamente às 17 horas, teve início o evento
que alguns estudiosos chamaram de “Woodstock do Terceiro Mundo”. Ou, para
outros, o maior festival panafricanista da história
Url :https://revistaforum.com.br/debates/um-so-amor-o-dia-que-bob-marley-paroua-guerra-na-jamaica-por-rodrigo-luis-veloso/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 01:37:15
Título: Sapatos nº 43, “recheado de verdinhas”: “me digas o que calças, que eu
te direi quem és”
Descrição: A aula de Jair Bolsonaro sobre como pedir propina, por meio de
dinheiro enfiado em sapatos, fez-me recordar o desfile da Unidos de Porto da
Pedra no carnaval de 2013
Url :https://revistaforum.com.br/debates/sapatos-no-43-recheado-de-verdinhas-medigas-o-que-calcas-que-eu-te-direi-quem-es/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 01:25:20
Título: Aplicativo do iFood sofre ataque de grupos bolsonaristas
Descrição: Internautas denunciam que mensagens pró-Bolsonaro e contra Lula
apareceram no aplicativo em algumas regiões do país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/aplicativo-do-ifood-sofre-ataque-degrupos-bolsonaristas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 00:49:27
Título: Medalhista olímpica é demitida do Pinheiros e vira motorista de
aplicativo
Descrição: A velocista Rosângela Santos possui quatro ouros pan-americanos
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/medalhista-olimpica-demitida-pinheirosmotorista-de-aplicativo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 00:10:34
Título: PT aciona Justiça contra portaria que derruba exigência de vacina no
trabalho
Descrição: O senador Humberto Costa (PT) também apresentou projeto para tentar
revogar medida anunciada pelo governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-justica-portaria-que-derrubaexigencia-de-vacina-no-trabalho/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-02 22:43:43
Título: Centrais criticam governo e defendem exigência de vacina no trabalho
Descrição: \Portaria do MTE fere o direito constitucional de assegurar a saúde e
segurança no ambiente do trabalho\, apontam as entidades
Url :https://revistaforum.com.br/politica/centrais-criticam-governo-defendemvacina-no-trabalho/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-02 22:28:22
Título: Joaquim de Carvalho suspeita de queima de arquivo em massacre da polícia
que matou 26 suspeitos em MG
Descrição: O jornalista do 247 fez uma thread sobre o assunto onde se solidariza
com o repórter da Fórum Marcelo Hailer e aborda essa hipótese
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/joaquim-de-carvalho-suspeita-de-queimade-arquivo-em-massacre-da-policia-que-matou-26-suspeitos-em-mg/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-02 19:28:34
Título: Mudanças no CNMP: Paulo Teixeira acredita que PEC 5 volte ao plenário
Descrição: “A votação aconteceu sob uma atmosfera de desinformação, promovida
pelas associações representativas do MP. Depois da votação, ficou a sensação nos
parlamentares de que as mudanças são necessárias”, disse o autor da proposta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mudancas-no-cnmp-paulo-teixeiraacredita-que-pec-5-volte-ao-plenario/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-02 18:47:49
Título: Derrota de Doria: Comissão do PSDB exclui 92 filiados das prévias do
partido
Descrição: Prefeitos e vice-prefeitos paulistas tiveram filiações contestadas
por aliados de Eduardo Leite, rival do governador de São Paulo, e não terão
direito a voto nas prévias tucanas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/derrota-de-doria-comissao-do-psdbexclui-92-filiados-das-previas-do-partido/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-02 16:29:08
Título: Uma noite com Nelson Freire
Descrição: O pianista, um dos maiores artistas de seu tempo, nos deixou nesta
segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/rede/uma-noite-com-nelson-freire/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-02 10:00:43
Título: O que une as camisetas divertidas da grife Moschino para Riachuelo e os
discursos de ódio bolsonarista?
Descrição: A resposta é fácil: são influencers importantes para pessoas negras,
LGBTQIA+, pessoas com deficiência, nomes famosos etc, que aparecem em campanhas
de empresas apoiadoras da extrema direita.The post O que une as camisetas
divertidas da grife Moschino para Riachuelo e os discursos de ódio bolsonarista?
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/02/grife-italiana-moschino-riachuelodiscursos-odio-bolsonarista/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-02 03:00:00
Título: Todos morremos incompletos no mergulho insondável do mistério.
Entrevista especial com Luiz Carlos Susin e Faustino Teixeira
Descrição:
Quando se iniciaram os primeiros sepultamentos sem ritos fúnebres no ano
passado, em decorrência dos protocolos sanitários,
http://www.ihu.unisinos.br/614104-todos-morremos-incompletos-no-mergulhoinsondavel-do-misterio-entrevista-especial-com-luiz-carlos-susin-e-faustinoteixeira
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-02 03:00:00
Título: “Uma sólida experiência de sentido não se esgota nas dimensões
particulares da existência humana”. Entrevista especial com Ana Paula Reis
Descrição:
Apesar de a morte ser uma certeza na vida de todos nós enquanto humanidade,
especialmente neste contexto de http://www.ihu.unisinos.br/614107-uma-solidaexperiencia-de-sentido-nao-se-esgota-nas-dimensoes-particulares-da-existenciahumana-entrevista-especial-com-ana-paula-reis
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-03 04:30:29
Título: Com incertezas, investidor estrangeiro evita apostas de longo prazo no
país
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/com-incertezas-investidor-estrangeiroevita-apostas-de-longo-prazo-no-pais-25262009
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-03 04:00:50
Título: Maria Bethânia e Clarice Lispector são homenageadas em espetáculos de
dança, veja lista de estreias
Descrição: Uma pela música, a outra pela literatura, Maria Bethânia e Clarice
Lispector (1920-1977) têm suas obras celebradas por espetáculos de dança que
estreiam na cidade. Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/maria-bethaniaclarice-lispector-sao-homenageadas-em-espetaculos-de-danca-veja-lista-deestreias-25260552
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-02 19:30:46
Título: ONU diz que desconfiança entre países ameaça acordo por metas climáticas
Descrição: Para secretário-geral das Nações Unidas, divisões entre países
desenvolvidos e emergentes são 'problema mais sério' de negociações. Ao mesmo
tempo, acordo para redução da emissão de metano é primeira vitória da cúpula.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59142286?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-02 12:17:05
Título: Wagner Moura: “Falar de Marighella, que resistiu à ditadura, é falar dos
que resistem no Brasil de agora”
Descrição: Diretor do filme, que chega aos cinemas nesta quinta, relata sua
admiração pelo personagem e suas contradições. Moura faz paralelo com o Brasil
de hoje, governado por presidente da ultradireita
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-11-02/wagner-moura-falar-demarighella-que-resistiu-a-ditadura-e-falar-dos-que-resistem-no-brasil-deagora.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-03 00:00:00
Título: Aras acumula desgaste no STF e vira alvo de críticas públicas de
ministros

Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, acumula desgastes
perante o STF (Supremo Tribunal Federal), o que tem dificultado sua relação com
a corte e imposto um desafio em seu segundo mandato à frente da instituição.Leia
mais (11/03/2021 - 04h00)
Url
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Título: A diplomacia miliciana de Bolsonaro
Descrição: As cenas da passagem da comitiva de Bolsonaro por Roma foram um
aperitivo do que pode acontecer durante a campanha eleitoral do ano que vem.
Ganha uma viagem a um garimpo ilegal da Amazônia quem souber de uma ideia
apresentada pelo capitão durante sua passagem pela cidade e pela reunião do
G20.Leia mais (11/02/2021 - 23h15)
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Título: Sâmia Bomfim quer pensão para vítimas da Covid e de tratamentos
ineficazes que tenham sequelas
Descrição: A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) quer que o Estado indenize vítimas
da Covid-19 e de tratamentos ineficazes que apresentem sequelas que limitem sua
capacidade laboral ou sua qualidade de vida. A parlamentar propõe, em projeto de
lei, uma pensão especial equivalente a 50% do salário-mínimo vigente.Leia mais
(11/02/2021 - 23h00)
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