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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 15:33:21
Título: Mais de três mil crianças já morreram de subnutrição até setembro no
Brasil
Descrição: Seis anos após Brasil sair do Mapa da Fome, três em cada quatro
crianças não fazem três refeições diárias
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mais-de-tres-mil-criancas-ja-morreramde-subnutricao-ate-setembro-no-brasil/
Fonte: Viomundo
Data: 2021-11-15
Título: Lula é aplaudido de pé no Parlamento; leia o discurso
Descrição: Nesta segunda (15), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silvapa
rticipou da Conferência de Alto Nível da América Latina, promovida pelo bloco
social democrata no Parlamento Europeu, em Bruxelas. O evento, intitulado Juntos
durante a crise para uma nova agenda progressista, reuniu líderes da Europa e da
América Latina para discutir maneiras de o mundo sair mais forte da pandemia a
partir de uma agenda progressista. Lula fez a palestra principal do evento, ao
final da qual foi aplaudido de pé.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/discurso-de-lula-e-aplaudido-de-peno-parlamento-europeu-leia-a-integra.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-15 17:12:06
Título: Randolfe vai ao STF para obrigar Bolsonaro a socorrer indígenas
Yanomamis
Descrição: O parlamentar quer detalhes de como Bolsonaro pretende socorrer as
crianças vítimas de malária e desnutrição
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/randolfe-vai-ao-stf-e-acortes-internacionais-para-obrigar-bolsonaro-a-socorrer-indigenas-yanomamis/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 00:47:19
Título: Bloomberg: “Lula recebe boas-vindas calorosas, ao contrário de
Bolsonaro”
Descrição: Site internacional comparou as recepções do ex-presidente e do atual
mandatário durante visita à Europa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bloomberg-lula-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 12:37:49
Título: Agenda de estadista: Lula se encontra com Joseph Stiglitz, Nobel de
Economia
Descrição: “Discutimos a superação do neoliberalismo e a urgência de se
construir um futuro que leve em consideração o bem estar das pessoas”, disse o
ex-presidente em Bruxelas
Url :https://revistaforum.com.br/global/agenda-de-estadista-lula-se-encontracom-joseph-stiglitz-nobel-de-economia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-15 12:03:28
Título: Bolsonaro mente sobre Amazônia para investidores de Dubai
Descrição: Presidente distorceu dados e afirmou que mais de 90% da floresta
brasileira estaria intacta
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-mente-sobreamazonia-para-investidores-de-dubai/
Fonte: Congresso em Foco

Título: Guedes manteve filha e esposa em quadro societário de offshore, acusa
deputado
Descrição: O ministro da Economia, Paulo Guedes, teria ocultado que o nome da
sua filha, Paula Drummond Guedes, ainda permanece na condição de diretora de uma
empresa sua, localizada em um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. A
acusação foi feita pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO), que integra a Comissão de
Fiscalização e Controle da Câmara [ ]The post Guedes manteve filha e esposa em
quadro societário de offshore, acusa deputado appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/guedes-manteve-filha-eesposa-como-diretoras-de-offshore/
Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2021-11-15
Título: Mais de 80 cidades do mundo realizam atos em solidariedade a Cuba
Descrição: Diversos movimentos e coletivos sociais de mais de 80 cidades do
mundo realizaram na tarde desta segunda-feira (15/11) atos e mobilizações em
solidariedade a Cuba e ao povo cubano. “Ações de solidariedade em mais de 80
cidades apoiam a vontade do povo cubano de construir seu próprio futuro”,
declarou Miguel Díaz-Canel, presidente do país, pelo Twitter. As manifestações
solidárias à ilha socialista ocorreram em um importante dia para o território
cubano. Nesta segunda-feira, houve a retomada do turismo internacional no país,
depois de quase dois anos que o setor ficou parado devido à pandemia. Enquanto
ocorre também a retomada das aulas presenciais de todo o conjunto de estudantes
cubanos, depois que boa parte deles já estão com o esquema completo de
imunização contra a covid-19. No Brasil, cidades como São Paulo e Porto Alegre
registraram apoio à ilha socialista. Na capital paulista, o ato que contou com a
presença de movimento sociais, sindicatos e partidos políticos também teve a
presença do cônsul-geral de Cuba em São Paulo, Pedro Monzón, que agradeceu aos
brasileiros pela mobilização em defesa do povo cubano contra as ameaças feitas
por extremistas de direita. Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-eeconomia/72116/mais-de-80-cidades-do-mundo-realizam-atos-em-solidariedade-a-cuba
Fonte: Correio do Povo
Data: 2021-11-13
Título: Ex-prefeitos de Porto Alegre se reúnem em apoio ao Memorial Luís Carlos
Prestes
Descrição: A manhã deste sábado foi marcada por um ato de desagravo no Memorial
Luís Carlos Prestes, na orla do Guaíba, em Porto Alegre. Alguns ex-prefeitos da
cidade reuniram-se para um café e manifestaram apoio ao local diante da proposta
de uma vereadora em alterar a denominação e objetivos do espaço. A organização
do evento coube à Associação do Memorial. Com projeto da obra assinado pelo
arquiteto Oscar Niemeyer, o Memorial Luís Carlos Prestes foi inaugurado no dia
28 de outubro de 2017. “Personagens como José Fortunati são da história do povo
brasileiro e merecem ser homenageados, reverenciados e respeitados, independente
de suas ideologia”, declarou Olívio Dutra. “O Memorial é um patrimônio
histórico-cultural do município. Este espaço foi uma conquista da comunidade. É
uma grande obra de arte de Oscar Niemeyer”, enfatizou, destacando a união dos
ex-prefeitos de “diferentes posições e tendências ideológicas” para reforçar
“este momento de preservação deste espaço”.
Url : https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/ex-prefeitosde-porto-alegre-se-re%C3%BAnem-em-apoio-ao-memorial-lu%C3%ADs-carlos-prestes1.723148?utm_source=WhatsApp-P
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-15 09:30:34
Título: Morte de quebradeira de coco e filho esmagados por árvore revela
impactos do agronegócio no MA
Descrição: Mãe e filho faziam a coleta de coco babaçu quando foram atingidos por
palmeira derrubada por maquinário pesado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/15/morte-de-quebradeira-de-coco-efilho-esmagados-por-arvore-revela-impactos-do-agronegocio-no-ma
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2021-11-15 12:43:42
Título: Análise | Em tempos de fome, ocupação de terras é uma ação democrática e
um ato de amor à vida
Descrição: A ocupação de terra é uma das mais importantes ações de combate à
fome da história do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/15/analise-em-tempos-de-fomeocupacao-de-terras-e-uma-acao-democratica-e-um-ato-de-amor-a-vida
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-15 14:50:09
Título: Guedes omitiu que filha é diretora da offshore nas Ilhas Virgens,
denuncia deputado
Descrição: Elias Vaz (PSB-GO) irá abrir uma representação no Ministério Público
Federal contra o ministro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/guedes-omitiu-que-filha-ediretora-da-offshore-nas-ilhas-virgens-denuncia-deputado/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-15 14:19:58
Título: ‘Bolsonaro é uma peça importante na extrema-direita fascista mundial’,
diz Lula em evento na Europa
Descrição: Lula também negou que já tenha formalizado qualquer convite a Geraldo
Alckmin para compor uma chapa em 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-e-uma-pecaimportante-na-extrema-direita-fascista-mundial-diz-lula-em-evento-na-europa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 10:42:11
Título: Carlos Bolsonaro foi o pivô da briga entre Bolsonaro e Valdemar Costa
Neto, entenda
Descrição: Na “intensa troca de mensagens” na madrugada deste domingo entre
Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, ambos teriam partido para a baixaria e xingado
um ao outro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-foi-o-pivo-da-brigaentre-bolsonaro-e-valdemar-costa-neto-entenda/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-15 12:50:13
Título: Xi e Biden fazem cúpula virtual em meio a tensão e com expectativas
moderadas
Descrição: Desde a posse de Biden em janeiro deste ano, os dois presidentes
conversaram longamente por telefone duas vezes
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/xi-e-biden-fazem-cupula-virtual-emmeio-a-tensao-e-com-expectativas-moderadas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-15 17:19:40
Título: Enem 2021 terá medidas de segurança contra covid-19 e uso obrigatório de
máscara
Descrição: O exame, tanto na versão impressa, quanto na versão digital, será
aplicado nos dias 21 e 28 de novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/15/enem-2021-tera-medidas-deseguranca-contra-covid-19-e-uso-obrigatorio-de-mascara
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-15 16:39:02
Título: Estrategista de Bolsonaro e Trump, Steve Bannon é preso nos Estados
Unidos
Descrição: Steve Bannon, estrategista do ex-presidente Donald Trump e do
presidente Jair Bolsonaro, se entregou às autoridades na manhã de segunda-feira
(15/11), três dias depois de ser indiciado por um grande
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/estrategista-de-bolsonaro-e-trumpsteve-bannon-e-preso-nos-estados-unidos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 01:21:20
Título: Contra argumentos não há fatos – Por Paulo Nogueira Batista Jr.
Descrição: \Queria me dedicar hoje a um lado da nossa barbárie que antecede
Bolsonaro e que continuou com ele e Guedes – o imenso atraso das ideias e
práticas econômicas no nosso querido País\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/contra-argumentos-nao-ha-fatos-paulonogueira-batista-jr/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 00:15:36
Título: Mulher trans é agredida por homem e três mulheres: “Achei que ia
morrer”, veja vídeo
Descrição: Apresentadora Scarlet Vasconcelos ficou com o rosto desfigurado e
todo ensanguentado. Ela relata que sofreu descaso na delegacia e na UPA
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/mulher-trans-e-agredida-por-homem-e-tresmulheres-achei-que-ia-morrer-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 23:37:18
Título: Homem fotografa filho de Fabiano Contarato na praia e expõe nas redes
com discurso de ódio
Descrição: Senador, que já registrou boletim de ocorrência na polícia contra
Giovani Loureiro, diz que foi \doloroso\ ver uma criança de apenas 7 anos ter a
imagem exposta só por ser seu filho
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/homem-fotografa-filho-de-fabianocontarato-na-praia-e-expoe-nas-redes-com-discurso-de-odio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 22:56:20
Título: Bolsonaristas inventam protesto contra Lula na Europa, áudio mostra
armação
Descrição: O grupo decidiu omitir o nome de Bolsonaro na \manifestação\ pois o
presidente \tem imagem de ditador\ no Velho Continente
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolsonaristas-inventam-protesto-contralula-na-europa-audio-mostra-armacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 22:50:41
Título: Offshore: Deputado vai acionar MPF após Guedes omitir nome da filha
Descrição: Segundo Elias Vaz, ministro deixou a direção da empresa em 2019, mas
filha seguiu à frente como diretora. Informação não constava na Declaração
Confidencial de Informações (DCI) exigida pelo governo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/offshore-deputado-vai-acionar-mpfapos-guedes-omitir-nome-da-filha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 18:48:00
Título: Vítima de racismo, adolescente é acusado de roubo na loja da Centauro em
SP
Descrição: Ele e o pai, que são negros, foram abordados na porta do
estabelecimento sobre o sumiço de um relógio e informados que precisariam ser
revistados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/racismo-adolescente-acusado-de-rouboloja-da-centauro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 13:19:59
Título: Eduardo Bolsonaro torce por absolvição de jovem branco que matou dois
negros em atos antirracistas nos EUA
Descrição: \Torcendo para que a decisão seja justa, logo, ele seja absolvido\,
tuitou o filho de Bolsonaro sobre Kyle Rittenhouse, que matou dois negros com
tiros de fuzil AR-15 durante atos antirracistas do Black Lives Matter nos EUA.
Ele chorou ao contar o que ocorreu na noite do crime,

Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-torce-porabsolvicao-de-jovem-branco-que-matou-dois-negros-em-atos-antirracistas-nos-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 10:00:56
Título: Bolsonaro e Guedes mentem descaradamente para atrair “petrodólares” em
Dubai
Descrição: Com política predatória que bate recordes históricos de devastação da
floresta, Bolsonaro disse que Amazônia \não pega fogo\ e está \90% igual a
1500\. Guedes afirmou que Brasil crescerá 5,5%. Dados do próprio governo
desmentem declarações.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-e-guedes-mentemdescaradamente-para-atrair-petrodolares-em-dubai/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-16 03:30:56
Título: Com cadernos, relatórios e cartas, acervo inédito da escritora Carolina
Maria de Jesus é descoberto
Descrição: “Audalio, o senhor acha que eu devo escrever dramas? Eu gosto de
dramas e comédias. Não é melhor o senhor fazer as reportagens em capítulos,
publicando os Diarios?”. O trecho acima é de uma carta inédita, de 1958,
assinada por Carolina Maria de Jesus, e tirada de um conjunto de diversos
documentos, a que o GLOBO teve acesso exclusivo, do arquivo particular do
jornalista Audálio Dantas, morto em 2018.Marcados pela publicação do livro
“Quarto de despejo: diário de uma favelada” (1960), Carolina e Audálio viveram
uma curta, porém intensa, relação de amizade.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/livros/com-cadernos-relatorios-cartasacervo-inedito-da-escritora-carolina-maria-de-jesus-descoberto-25277957
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-16 03:30:49
Título: 'A história da música brasileira em 100 fotografias' compila cliques
históricos e raros da MPB
Descrição: Tem aquela do Pixinguinha de pijama na cadeira de balanço, e mais
aquela da Dolores Duran com copo de uísque na boate, e ainda a do Caymmi de
camisa listrada numa canoa, e a do Vinicius acendendo o cigarro do Tom — todas
estão, em cor ou preto e branco, no livro “A história da música brasileira em
100 fotografias”,
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/musica/a-historia-da-musica-brasileira-em100-fotografias-compila-cliques-historicos-raros-da-mpb-25277955
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-16 04:00:31
Título: O futuro da apuração sobre as 'rachadinhas' de Flávio Bolsonaro
Descrição: Por quatro votos a um, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) anulou todas as provas produzidas a partir de despachos do juiz Flávio
Itabaiana no caso das “rachadinhas” do gabinete do senador Flávio Bolsonaro na
Assembleia Legislativa do Rio, à época em que exercia o mandato de deputado
estadual. Trata-se da mais importante vitória do parlamentar em sua batalha
jurídica contra as apurações do Ministério Público sobre o esquema, que já
levaram à denúncia de Flávio, de seu ex-assessor Fabrício Queiroz e de outras 15
pessoas. A defesa do senador alega inocência e diz que o filho mais velho do
presidente Jair Bolsonaro é alvo de perseguição.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-futuro-da-apuracao-sobre-as-rachadinhasde-flavio-bolsonaro-25275047
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-15 00:00:00
Título: Queda de interações nas redes de Bolsonaro é vista por investigadores
como resultado de inquéritos
Descrição: A queda de 50% nas interações com as páginas de Jair Bolsonaro nas
redes sociais a partir de agosto registrada pela pesquisa da Diretoria de
Análises de Políticas Públicas da FGV é vista por investigadores como resultado

do avanço dos inquéritos que miram o presidente e seus principais
apoiadores.Leia mais (11/15/2021 - 23h05)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/queda-de-interacoes-nas-redes-de-bolsonaro-e-vistapor-investigadores-como-resultado-de-inqueritos.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-15 00:00:00
Título: Contarato registra queixa contra homem que expôs seu filho de 7 anos nas
redes sociais
Descrição: O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) procurou a Superintendência da
Polícia Federal no Espírito Santo nesta segunda (15) para fazer um boletim de
ocorrência contra um homem que expôs seu filho Gabriel, de 7 anos, em postagem
nas redes sociais.Leia mais (11/15/2021 - 19h35)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/contarato-registra-queixa-contra-homem-queexpos-seu-filho-de-7-anos-nas-redes-sociais.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-15 00:00:00
Título: Bolsonaro enfrenta debandada de aliados em estados onde é rejeitado
Descrição: O crescimento da avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro (sem
partido) começa a provocar uma debandada de potenciais aliados nos estados,
incluindo desistências de candidaturas a governos estaduais e a construção de
palanques que vão além do bolsonarismo.Leia mais (11/15/2021 - 12h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/bolsonaro-enfrenta-debandada-de-aliados-em-estados-onde-erejeitado.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-16 05:30:56
Título: Biden diz que EUA não apoiam 'independência de Taiwan', enquanto Xi
promete lutar por reunificação
Descrição: Em uma reunião virtual na terça-feira (16), os líderes da China e EUA
tocaram em diferentes questões, inclusive falaram de Taiwan, em meio ao aumento
de tensões entre os dois países.
Url :https://br.sputniknews.com/20211116/biden-diz-que-eua-nao-apoiamindependencia-de-taiwan-enquanto-xi-promete-lutar-por-reunificacao-19775941.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-16 04:27:11
Título: 'Moro e Dallagnol atuavam sob a toga com vestes partidárias', diz Gilmar
Mendes à Sputnik
Descrição: Gilmar Mendes tem talento para agregar pessoas e até reunir desafetos
em um mesmo ambiente. Foi assim com Davi Alcolumbre e André Mendonça no primeiro
dia do IX Fórum Jurídico de Lisboa, coordenado pelo ministro do STF. Mendes é o
segundo sabatinado na série de entrevistas exclusivas da Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/20211116/moro-e-dallagnol-atuavam-sob-a-togacom-vestes-partidarias-diz-gilmar-mendes-a-sputnik-19774985.html

