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Fonte: Montedo
Data: 2021-11-01
Título: Por “ruptura do preceito hierárquico”, Marinha tenta impedir 
reconhecimento do “Almirante Negro” como Herói da Pátria
Descrição: Depois de 111 anos, Marinha açoita memória de João Cândido. A 
Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou a inscrição de João Cândido 
Felisberto no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. O marujo morreu há 52 anos, 
foi anistiado duas vezes e é reconhecido como um ícone da luta contra o racismo.
Ainda assim, a Marinha tenta barrar a homenagem.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/11/01/por-ruptura-do-preceito-hierarquico-
marinha-tenta-impedir-reconhecimento-do-almirante-negro-como-heroi-da-patria/

Fonte: Jacobin
Data: 2021-11-01
Título: Uma voz radical na sociedade pós-abolição
Descrição: Por Vladimir Miguel Rodrigues: O jornalista e escritor Lima Barreto 
faleceu neste dia em 1922. Com seus textos, ele quebrou o monopólio literário 
dos brancos, fez de sua obra um espelho de sua realidade e denunciou a falsa 
abolição da escravidão que, na prática, mantém até hoje o racismo estrutural na 
base do capitalismo brasileiro.
Url : https://jacobin.com.br/2021/11/uma-voz-radical-na-sociedade-pos-abolicao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-01 11:59:26
Título: País em colapso: 70% dos brasileiros perderam renda no governo Bolsonaro
Descrição: Inflação nas alturas e desemprego levaram a piora nas condições 
econômicas da maior parte da população. Administração federal fica inerte, não 
propõe soluções e patina
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pais-colapso-70-brasileiros-perderam-
renda-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 18:52:25
Título: Em nota, Petrobras desmente Bolsonaro e diz que não antecipa decisão de 
reajuste de combustível
Descrição: \Ajustes de preço são realizados no curso normal dos negócios e 
seguem as políticas comerciais vigentes\, diz comunicado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/em-nota-petrobras-desmente-
bolsonaro-e-diz-que-nao-antecipa-decisao-de-reajuste-de-combustivel

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-01 13:29:20
Título: Financial Times diz que Bolsonaro é ‘incapaz’ e terá eleição difícil
Descrição: Em editorial, o jornal britânico afirma que as 'falhas' do presidente
brasileiro 'vão muito além da pandemia'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/financial-times-diz-que-bolsonaro-e-
incapaz-e-tera-eleicao-dificil/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-01 14:25:50
Título: Caminhada de Bolsonaro em Roma acaba em violência e intimidação contra 
jornalistas brasileiros pelo segundo dia seguido
Descrição: Polícia usou canhões de água para conter manifestantes
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/caminhada-de-bolsonaro-em-roma-acaba-
em-violencia-e-intimidacao-contra-jornalistas-brasileiros-pelo-segundo-dia-
seguido/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 18:08:17
Título: Vídeo | Agricultores registram ataque a tiros contra assentamento do MST
em Prado (BA)
Descrição: Cerca de 20 homens encapuzados incendiaram ônibus, efetuaram vários 
disparos e fizeram trabalhadores reféns em Prado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/video-agricultores-registram-
ataque-a-tiros-contra-assentamento-do-mst-em-prado-ba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 15:52:10
Título: MST celebra 36 anos da ocupação da Fazenda Annoni e inaugura horto em 
Pontão (RS)
Descrição: Celebração contou com instalação de busto de Paulo Freire e 
homenagens a José Alberto Siqueira, o Zecão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/mst-celebra-36-anos-da-ocupacao-
da-fazenda-annoni-e-inaugura-horto-em-pontao-rs

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-01
Título: Caminhoneiros iniciam greve, mas não fazem bloqueios nas estradas
Descrição: Em vários pontos do país, caminhoneiros autônomos aderiram à greve da
categoria e protestam, nesta segunda-feira (1º), contra os abusivos aumentos de 
preços do óleo diesel e por direitos, como aumento do valor do frete e 
aposentadoria. Mas não há bloqueio das estradas por causa de decisões judiciais 
impedindo a mobilização impondo multas que podem chegar a R$ 1 milhão por pessoa
jurídica que apoiar a paralisação das estradas e também para os trabalhadores.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/caminhoneiros-param-mas-nao-fazem-
bloqueios-nas-estradas-e036
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 15:29:02
Título: Ameaça de desertificação: Caatinga perdeu 9% de área nos últimos 36 anos
Descrição: Pesquisadores alertam que, caso não haja preservação, existe um 
grande risco de perdas irreversíveis no bioma
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/ameaca-de-desertificacao-
caatinga-perdeu-9-de-area-nos-ultimos-36-anos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-01 15:12:58
Título: Sem Bolsonaro, jovem indígena brasileira faz discurso de abertura na 
COP26, veja vídeo
Descrição: Presidente brasileiro desdenhou do encontro mundial sobre políticas 
ambientais e foi fazer turismo na Itália
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jovem-indigena-discurso-cop26/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Do G20 à Cop 26: o objetivo dos acordos globais
Descrição: Da a cúpula em Roma à conferência em Glasgow, um contínuo confronto 
sobre emergências ambientais. O desafio não é apenas alcançar acordos para 
combater o aquecimento global, mas encontrar um novo equilíbrio de cooperação em
nível internacional, como explica o diplomata Guido Lenzi. Além disso, não pode 
haver acordos de sustentabilidade sem compromissos em favor daqueles que mais 
pagarão pela fase de transição, como recomenda a especialista do Ifad Romina 
Cavatassi.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-11/do-g20-cop-26-o-objetivo-
dos-acordos-globais.html

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Morre Nelson Freire, um dos maiores pianistas do mundo
Descrição: Músico brasileiro é considerado um dos mais talentosos pianistas do 
século 20. Suas interpretações de Beethoven, Brahms e Chopin lhe renderam 
premiações e aplausos nos palcos mundo afora.
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Url :https://www.dw.com/pt-br/morre-nelson-freire-um-dos-maiores-pianistas-do-
mundo/a-59687674?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-02 01:41:47
Título: Wagner Moura: “600 mil mortes por Covid que é terrorismo”
Descrição: No Roda Viva, o diretor do filme Marighella comentou sobre cenas do 
filme e criticou o governo de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/wgner-moura-600-mil-mortes-covid-
terrorismo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 13:26:27
Título: Dezenas de artistas foram ao ato em desagravo a Luis Fernando Verissimo 
em Porto Alegre (RS)
Descrição: Os desenhos e cartazes foram encaminhados ao escritor que se recupera
de um acidente em casa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/dezenas-de-artistas-foram-ao-
ato-em-desagravo-a-luis-fernando-verissimo-em-porto-alegre-rs

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-01 20:11:00
Título: CPI diz que Carlos comanda redes de Bolsonaro ao insistir em suspensão 
pelo STF
Descrição: Para a cúpula da comissão, o fato de o filho ser o responsável pelas 
mídias digitais do presidente derrubaria a tese de que o governo tem imunidade
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-diz-que-carlos-comanda-redes-
de-bolsonaro-ao-insistir-em-suspensao-pelo-stf/
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Governo proíbe demissão de funcionários que não tomarem vacina
Descrição: Medida do governo Bolsonaro especialmente desenhada para céticos da 
vacina contra a covid-19 prevê punições para empregadores que exigirem 
comprovante de imunização.
Url :https://www.dw.com/pt-br/governo-proíbe-demissão-de-funcionários-que-não-
tomarem-vacina/a-59689677?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Poder360
Título: Advogados veem inconstitucionalidade em proibir obrigatoriedade de 
vacina
Descrição: Governo proibiu demissão de trabalhadores que não se vacinaram contra
covid-19
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/advogados-veem-
inconstitucionalidade-em-proibir-obrigatoriedade-de-vacina/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 12:15:07
Título: Na cidade do Rio, 94,5% dos pacientes internados na rede municipal com 
covid não se vacinaram
Descrição: Mais de 66% da população carioca já tem esquema vacinal completo e 
cidade está em \risco baixo\, segundo prefeitura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/na-cidade-do-rio-94-5-dos-
pacientes-internados-na-rede-municipal-com-covid-nao-se-vacinaram

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 13:38:10
Título: Professores do Distrito Federal realizam paralisação contra retorno das 
aulas presenciais
Descrição: GDF indica que a adoção de medidas de prevenção à covid-19 é 
responsabilidade de profissionais da educação e estudantes.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/professores-do-distrito-federal-
realizam-paralisacao-contra-retorno-das-aulas-presenciais
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 11:24:53
Título: Coletivos negro e LGBTs inauguram quilombo urbano em Niterói, no RJ 
Descrição: Projeto leva o nome da primeira travesti da história do Brasil, Xica 
Manicongo, inauguração aconteceu sexta-feira (29)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/coletivos-negro-e-lgbts-
inauguram-quilombo-urbano-em-niteroi-no-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 10:11:44
Título: “Negrinho” e “macaco”: presidente de clube de futebol é acusado de 
injúria racial em jogo em MT
Descrição: Preparador físico do União EC registrou boletim de ocorrência, 
ofensas foram incluídas pelo árbitro na súmula da partida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/negrinho-e-macaco-presidente-de-
clube-de-futebol-e-acusado-de-injuria-racial-em-jogo-em-mt
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 09:31:43
Título: Análise | Agronegócio, pandemia e fome: um triângulo indissociável
Descrição: O agronegócio tem sido um amplificador de crises correlatas, como é o
caso da fome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/analise-agronegocio-pandemia-e-
fome-um-triangulo-indissociavel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 08:41:20
Título: Mais de 200 mulheres estão na fila para exame de mamografia no Distrito 
Federal
Descrição: Até agosto deste ano foram registrados 853 internações por câncer de 
mama na rede de saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/mais-de-200-mulheres-estao-na-
fila-para-exame-de-mamografia-no-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 08:26:23
Título: Mulheres que abordam sexualidade nas redes sociais sofrem com ataques e 
ameaças 
Descrição: Apesar de parecer terra sem lei, a internet não é um vale-tudo: a Lei
Penal também se aplica ao ambiente digital
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/mulheres-que-abordam-
sexualidade-nas-redes-sociais-sofrem-com-ataques-e-ameacas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-01 18:53:37
Título: A Semana do Mercado: Ata do Copom e PEC dos Precatórios dominam a cena
Descrição: O editor de Finanças William Salasar comenta as principais tendências
de abertura da Bolsa nesta segunda 1°
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/a-semana-do-mercado-ata-do-copom-
e-pec-dos-precatorios-dominam-a-cena/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-01 16:19:53
Título: Randolfe pede ao MP que apure conduta de Bolsonaro com jornalistas em 
Roma
Descrição: Profissionais de imprensa foram agredidos e intimidados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/randolfe-pede-ao-mp-que-apure-
conduta-de-bolsonaro-com-jornalistas-em-roma/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-01 14:55:22
Título: Jovem indígena brasileira discursa na COP26
Descrição: Paiter Bandeira Suruí reivindicou a herança de seus antepassados, a 
riqueza ecológica da Amazônia e exigiu a proteção para líderes indígenas
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Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/jovem-indigena-brasileira-
discursa-na-cop26/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-01 14:38:54
Título: Governo está irritado com cobertura da imprensa de Bolsonaro em Roma
Descrição: Pelo segundo dia seguido, jornalistas brasileiros são empurrados e 
agredidos por policiais e seguranças
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-esta-irritado-com-
cobertura-da-imprensa-de-bolsonaro-em-roma/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-01 12:06:13
Título: Ministro do Meio Ambiente anuncia redução de 50% das emissões de carbono
até 2030
Descrição: Leite não apresentou o número real dessa nova redução prometida, mas 
afirmou que país deverá alcançar a neutralidade de carbono até 2050
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/ministro-do-meio-ambiente-anuncia-
reducao-de-50-das-emissoes-de-carbono-ate-2030/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-01 11:51:02
Título: Governadores vão apresentar pauta verde durante a COP 26
Descrição: Líderes devem se contrapor à falta de agenda climática por parte do 
governo federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/governadores-vao-apresentar-pauta-
verde-durante-a-cop-26/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-01 11:25:41
Título: Sobre o Auxílio Brasil: “A prioridade é o preço do combustível”, afirma 
Bolsonaro
Descrição: Presidente afirmou a repórteres, durante entrevista na Itália, que a 
prioridade no retorno ao Brasil será o preço do combustível
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/auxilio-brasil-a-prioridade-e-o-
preco-do-combustivel-afirma-bolsonaro/
 
Fonte: DefesaNet RSS
Título: Brasília receberá um dos mais importantes eventos de Defesa e Segurança 
da América Latina
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/cstm/noticia/42565/Brasilia-recebera-um-dos-
mais-importantes-eventos-de-Defesa-e-Seguranca-da-America-Latina/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-01 10:05:16
Título: Manifestantes protestam contra homenagem a Bolsonaro na Itália
Descrição: Pessoas se reuniram nesta segunda-feira na cidade de Anguillara 
Veneta, na Itália, para protestar contra a concessão de título à Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/manifestantes-protestam-contra-
homenagem-a-bolsonaro-na-italia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-02 00:46:04
Título: Bolsonaro confunde John Kerry, enviado dos EUA ao G20, com o comediante 
Jim Carrey, ator de “Débi & Loide”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, além de pisar o pé de Angela Merkel, 
ficar isolado num canto, também confundiu o enviado americano para o G20, John 
Kerry, com o comediante Jim  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/bolsonaro-confunde-john-kerry-
enviado-dos-eua-ao-g20-com-o-comediante-jim-carrey-ator-de-debi-loide/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-11-01 14:37:34
Título: Estadão estimula “medo” de Lula e PT nas eleições de 2022
Descrição: Em editorial desta segunda-feira (1º/11), o Estadão tenta retomar a 
política do medo contra Lula e o PT. Foi o medo de um quinto mandato lulopetista
que alavancou o apoio  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/estadao-estimula-medo-de-lula-e-pt-
nas-eleicoes-de-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-02 00:26:21
Título: JN destaca violência da polícia contra manifestantes anti-Bolsonaro na 
Itália
Descrição: O telejornal relacionou o episódio de truculência com as agressões 
promovidas por seguranças de Bolsonaro contra jornalistas no domingo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jn-violencia-policia-manifestantes-anti-
bolsonaro-italia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-01 21:40:53
Título: Rachadinha: Podemos pede afastamento imediato de Alcolumbre da CCJ
Descrição: O ex-presidente do Senado está sendo acusado por seis ex-funcionárias
de gabinete da prática de rachadinha
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rachadinha-podemos-pede-afastamento-
imediato-de-alcolumbre-da-ccj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-01 14:38:53
Título: Bolsonaro fica isolado G20 e jornalistas são agredidos por seus 
seguranças
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta o vexame de Bolsonaro no 
encontro do G-20, com líderes das principais economias do mundo. E ainda: 
seguranças de Bolsonaro agridem jornalistas em Roma. Com Cynara Menezes, Dri 
Delorenzo e Renato Rovai #RevistaFórum #TVFórum #aovivo Apoie o jornalismo da 
Revista Fórum!Assine aqui: https://revistaforum.com.br/apoieDOE COM PIX pela 
chave: [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-fica-isolado-g20-e-
jornalistas-sao-agredidos-por-seus-segurancas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-01 14:33:06
Título: Antes orgulhosos, agora PF e Ministério Público Federal têm vergonha da 
Lava Jato
Descrição: Operação caiu em desgraça após o ex-juiz Sergio Moro, arauto da LJ, 
ser considerado suspeito pelo STF
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministerio-publico-vergonha-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-01 11:01:06
Título: Mundo chega a 5 milhões de mortos por Covid, Brasil tem 12%, mas 2,68% 
da população
Descrição: Maior tragédia sanitária dos últimos 100 anos completa a cifra 1 ano 
e 10 meses após identificação do vírus. Quantidade de óbitos é maior que a 
população da Irlanda
Url :https://revistaforum.com.br/global/mundo-5-milhoes-mortos-covid-brasil-12/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-01 10:47:24
Título: Cremesp abre investigação contra a Prevent Senior
Descrição: Ao contrário do CFM, o Conselho Regional de Medicina vai apurar a 
prescrição do chamado \Kit Covid\ pela rede hospitalar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cremesp-prevent-senior/
 
Fonte: The Intercept
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Data: 2021-11-01 09:30:14
Título: Canetada de Bolsonaro permite que indústria do sal perpetue destruição 
ambiental no Rio Grande do Norte
Descrição: Deputado financiado por produtores de quase todo o sal do Brasil 
liderou lobby que rendeu decreto presidencial avalizado por Salles e Guedes.The 
post Canetada de Bolsonaro permite que indústria do sal perpetue destruição 
ambiental no Rio Grande do Norte appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/01/decreto-bolsonaro-lobby-sal-destruicao-
ambiental/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-01 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-mergulho-
insondavel-do-misterio-entrevista-especial-com-luiz-carlos-susin-e-faustino-
teixeira
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-01 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-solida-
experiencia-de-sentido-nao-se-esgota-nas-dimensoes-particulares-da-existencia-
humana-entrevista-especial-com-ana-paula-reis
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-02 04:30:21
Título: Às vésperas do leilão do 5G, quase 9 milhões de pessoas no Brasil sequer
têm acesso ao 4G
Descrição: RIO E SÃO PAULO — Ao se mudar do bairro Nogueira para o da 
Cascatinha, no distrito de mesmo nome em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, a
auxiliar de serviços Caroline Pomin teve prejudicada uma parte importante da 
dinâmica familiar: a comunicação. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/as-vesperas-do-leilao-do-5g-quase-9-
milhoes-de-pessoas-no-brasil-sequer-tem-acesso-ao-4g-25261141
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-02 04:30:56
Título: Governo monta força-tarefa para evitar derrota em proposta que libera 
verbas para o Auxílio Brasil
Descrição: BRASÍLIA — Ministros do governo e líderes da base aliada montaram uma
força-tarefa em busca de apoio para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) que altera a regra de pagamento de precatórios, prevista para ser votada 
amanhã. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/governo-monta-forca-tarefa-para-evitar-
derrota-em-proposta-que-libera-verbas-para-auxilio-brasil-25261153
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-02 04:30:21
Título: Ministros temem revés que afete Auxílio Brasil e pressionam Lira a 
retomar votação remota na Câmara
Descrição: BRASÍLIA — No desespero de aprovar a PEC dos Precatórios, ministros 
do governo pressionaram o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), 
semana passada, a alterar o ato da Mesa que retomou a votação presencial nas 
sessões do plenário da Casa. As votações remotas, realizadas durante a pandemia,
ajudavam a garantir mais facilmente um quórum mais alto. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/ministros-temem-reves-que-afete-auxilio-
brasil-pressionam-lira-retomar-votacao-remota-na-camara-25261117
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-01 17:44:39
Título: COP 26: EUA dizem que ações concretas do Brasil importam mais que 
ausência de Bolsonaro em cúpula do clima
Descrição: Lideranças de mais de cem países fixarão novos compromissos para 
evitar catástrofe ambiental. Brasil, crucial nestes esforços, participará sob 
pressão por causa do avanço do desmatamento e da política ambiental do governo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59124509?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-01 15:02:11
Título: COP26: Brasil promete reduzir emissões pela metade até 2030 e zerar 
desmatamento 2 anos antes
Descrição: Antes, meta era de reduzir emissões em 43% até 2030. Ausente na 
conferência sobre mudança climática, Bolsonaro gravou mensagem defendendo 
'ambição' em combate a mudança climática.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59065366?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-01 15:56:08
Título: Ato com Bolsonaro em Roma acaba em violência contra jornalistas 
brasileiros
Descrição: Agentes de segurança italianos e brasileiros empurraram, deram socos,
arrancaram celular de um repórter que filmava o ato, seguraram, gritaram e 
impediram repórteres de chegar perto do presidente para entrevistá-lo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59114235?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-01 14:08:48
Título: Imprensa internacional repercute agressão a jornalistas brasileiros em 
ato com Bolsonaro em Roma
Descrição: Investigação está em curso após queixa prestada por profissionais 
agredidos, ainda não está claro quem são agressores.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59118800?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-01 20:18:31
Título: António Guterres: “Chega de tratar a natureza como uma privada. Estamos 
cavando nossas sepulturas”
Descrição: A principal autoridade da ONU pede aos países que revejam seus planos
de corte de emissões até que o aquecimento seja de apenas 1,5 grau
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-11-01/antonio-guterres-chega-
de-tratar-a-natureza-como-uma-privada-estamos-cavando-nossas-sepulturas.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-01 21:30:53
Título: Brasil eleva metas ambientais na COP26, mas não convence
Descrição: Ministro do Meio Ambiente anunciou, sem apresentar base para o 
cálculo, que o corte das emissões passará de 43% a 50% até 2030. Organizações 
acusam Governo Bolsonaro de manobra contábil
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-01/brasil-eleva-metas-ambientais-
na-cop26-mas-nao-convence.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-01 00:00:00
Título: Iniciativas de colaboração jornalística na pandemia dividem prêmio anual
da ANJ
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Descrição: Em meio à pandemia e ao combate à desinformação, duas iniciativas de 
colaboração entre veículos jornalísticos serão agraciadas com o prêmio anual da 
ANJ (Associação Nacional de Jornais).Leia mais (11/01/2021 - 19h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/iniciativas-de-colaboracao-jornalistica-na-pandemia-dividem-
premio-anual-da-anj.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-02 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 2 de novembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (2), marcada pelo compromisso dos líderes mundiais,
na COP26, de acabar com desmatamento até 2030, pela explicação australiana sobre
os motivos do cancelamento do contrato com França e pelas acusações descartadas 
contra um aliado de Maduro.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021110218185434-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-2-de-novembro/
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