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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-04
Título: Câmara aprova em primeiro turno PEC dos Precatórios para viabilizar 
proposta eleitoreira de Bolsonaro
Descrição: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (4), o texto-base 
do relator Hugo Motta (Republicanos-PB) para a PEC dos Precatórios (Proposta de 
Emenda à Constituição 23/21, do Poder Executivo), que limita o valor de despesas
anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela Taxa Selic e 
muda a forma de calcular o teto de gastos.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/camara-aprova-texto-base-da-pec-dos-
precatorios

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-03
Título: Bolsonaro faz chantagem com famintos para dar calote em aposentados e pensionistas
Descrição: Um imenso calote de R$ 66 bilhões em dívidas da União com aposentados
e pensionistas que, por erro de cálculo, receberam valores menores do que  
tinham direito, entraram com ações na Justiça e ganharam.
É disso que se trata a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 23 dos 
Precatórios, também conhecida como PEC do Calote, de Jair Bolsonaro (ex-PSL), 
que propõe o parcelamento do pagamento dessas dívidas judiciais.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-faz-chantagem-com-famintos-para-
dar-calote-em-aposentados-e-pensionist-0c97

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-03 18:46:05
Título: Como PEC dos Precatórios pode abrir portas para 'gastança' de deputados
Descrição: Parte do dinheiro que a proposta vai liberar para o governo gastar em
2022 vai para o Auxílio Brasil, mas o valor excedente pode acabar indo para 
financiar emendas parlamentares 'extras', que normalmente são usadas como moeda 
de troca pelo governo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59143997?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 16:28:00
Título: Após discurso na COP26, ativista indígena brasileira é ameaçada
Descrição: Txai Suruí discursou na Conferência Sobre Mudanças Climáticas e 
afirmou que os líderes políticos “fecham os olhos para a realidade”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cop26-indigena-brasileira-ameacada/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-03 09:19:51
Título: Brasil cortou 93% da verba para pesquisa em mudanças climáticas
Descrição: Dados levantados pela BBC News Brasil mostram corte no gasto em 
pesquisa nos três primeiros anos de Bolsonaro quando comparado com os três anos 
anteriores. Nesta semana, país assumiu compromissos ambientais na COP26.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59096013?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 20:39:06
Título: Equipes da Anvisa voltam a receber ameaças de morte caso aprovem vacina 
da covid em crianças
Descrição: E-mails anônimos foram enviados a diretores e servidores da agência, 
caso foi encaminhado à Polícia Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/equipes-da-anvisa-voltam-a-
receber-ameacas-de-morte-caso-aprovem-vacina-da-covid-em-criancas
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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil ainda não tem uma política nacional com foco em órfãos da 
pandemia
Descrição: Milhares de crianças perderam os pais para a covid-19. No entanto, 
país ainda mal começou a mapear e estabelecer políticas para ajudar esses 
órfãos. Apenas algumas iniciativas estaduais de amparo foram criadas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-ainda-não-tem-uma-política-nacional-com-
foco-em-órfãos-da-pandemia/a-59706420?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 18:05:33
Título: Jaider Esbell: \Arte indígena desperta uma consciência que o Brasil não 
tem de si mesmo\ 
Descrição: Artista plástico foi encontrado morto nesta terça-feira (2) em São 
Paulo. Há duas semanas, Esbell conversou com o BdF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/jaider-esbell-arte-indigena-
desperta-uma-consciencia-que-o-brasil-nao-tem-de-si-mesmo

Fonte: Montedo
Data: 2021-11-03
Título: TCU cita ‘clube de vendas’ e abre investigação sobre licitações das 
Forças Armadas para beneficiar empresas ligadas a militares
Descrição: Bela Megale. O ministro-substituto do Tribunal de Contas da União 
(TCU) Weder de Oliveira determinou a instauração de uma investigação para apurar
indícios de fraudes em licitações das Forças Armadas. O magistrado acolheu uma 
representação que pede a auditoria de contratos do Ministério da Defesa firmados
com empresas ligadas a militares e ex-militares em relação à aquisição de 
gêneros alimentícios. As beneficiadas nos processos de compra receberam mais de 
R$ 154 milhões entre 2020 e 2021 em pregões realizados no Rio de Janeiro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/11/03/tcu-cita-clube-de-vendas-e-abre-
investigacao-sobre-licitacoes-das-forcas-armadas-para-beneficiar-empresas-
ligadas-a-militares/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-03 21:34:10
Título: Bolsonaro vai farrear em Dubai após faustosa viagem de Ratinho Junior no
Oriente Médio
Descrição: Depois de ouvir as maravilhas sobre Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos, o presidente Jair Bolsonaro decidiu embarcar no dia 13 de novembro para 
participar da ExpoDubai. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/bolsonaro-vai-farrear-em-dubai-
apos-faustosa-viagem-de-ratinho-junior-no-oriente-medio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 14:17:20
Título: Stephen Colbert faz piada com Bolsonaro e Jim Carrey no “The Late Show”
Descrição: Apresentador foi o mesmo que chamou o presidente brasileiro de “Trump
dos trópicos”, confusão com o comediante gerou vários memes
Url :https://revistaforum.com.br/global/stephen-colbert-faz-piada-com-bolsonaro-
e-jim-carrey-no-the-late-show/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-03 18:44:43
Título: Juíza aceita denúncia contra legista da ditadura por falsidade 
ideológica e ocultação de cadáver
Descrição: A denúncia foi oferecida pelo procurador Andrey Mendonça, que acusa 
José Manella de mentir no atestado de óbito do soldado Carlos Zanirato
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/juiza-aceita-denuncia-contra-
legista-da-ditadura-por-falsidade-ideologica-e-ocultacao-de-cadaver/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 08:23:13
Título: No RJ, arroz e feijão têm variação de preço de até 35%, aponta Procon
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Descrição: Pesquisa foi solicitada para verificar se isenção de ICMS para 
alimentos no estado trouxe redução de preços a consumidor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/no-rj-arroz-e-feijao-tem-
variacao-de-preco-de-ate-35-aponta-procon

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 13:26:22
Título: Comunidades carentes do Paraná recebem 80 toneladas de alimentos da 
Reforma Agrária
Descrição: Cestas serão entregues entre os dias 3 e 5 de novembro, na capital e 
em mais sete cidades da região Centro Sul do Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/comunidades-carentes-do-parana-
recebem-80-toneladas-de-alimentos-da-reforma-agraria

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 09:23:56
Título: \Chegaremos aos autores\, promete secretário de segurança pública da 
Bahia sobre ataques ao MST
Descrição: Camponeses relatam medo de ficar no local, guarnições de unidades 
especializadas da PM reforçaram patrulhamento na terça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/chegaremos-aos-autores-promete-
secretario-de-seguranca-publica-da-bahia-sobre-ataques-ao-mst

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 08:12:45
Título: Mais de 13 mil pessoas: Pará é o estado que mais resgatou trabalhadores 
escravizados em 15 anos
Descrição: Em operação realizada no fim de outubro, funcionários de fazenda 
foram resgatados de alojamentos junto a chiqueiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/mais-de-13-mil-pessoas-para-e-o-
estado-que-mais-resgatou-trabalhadores-escravizados-em-15-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 15:33:52
Título: Motoristas de aplicativo queimam pneus e bloqueiam trecho da BR-153 
contra alta da gasolina
Descrição: Combustível acumula aumento de 73,4% no ano, capital goiana tem a 
segunda gasolina mais cara do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/motoristas-de-aplicativo-
queimam-pneus-e-bloqueiam-trecho-da-br-153-contra-alta-da-gasolina

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 10:38:26
Título: Aprovado na Câmara e no Senado, Auxílio Gás só depende da aprovação de 
Bolsonaro
Descrição: Petrobras aponta que preço do gás hoje é o maior do século, Auxílio 
Gás reduzirá preço do botijão em até 50%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/aprovado-na-camara-e-no-senado-
auxilio-gas-so-depende-da-aprovacao-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 11:07:11
Título: Atendimentos de violência doméstica no Rio Grande do Sul aumentam 70% 
nos últimos 12 meses
Descrição: Os dados são do relatório anual da Defensoria Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul (DPE/RS) 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/atendimentos-de-violencia-
domestica-no-rio-grande-do-sul-aumentam-70-nos-ultimos-12-meses
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 08:47:06
Título: Opinião | O ser feminino que depende do feminismo para evitar o 
feminicídio
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Descrição: Descaso dos gestores públicos e a pandemia agravaram a situação das 
mulheres no Distrito Federal e Entorno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/opiniao-o-ser-feminino-que-
depende-do-feminismo-para-evitar-o-feminicidio

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-04 03:00:00
Título: O que os olhos não veem
Descrição: Essa é a história de quatro jovens, presos injustamente depois que a 
vítima os reconheceu incorretamente
Url :https://apublica.org/podcast/2021/11/o-que-os-olhos-nao-veem/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 17:20:17
Título: Oposição da Venezuela propôs suspender denúncia na Corte de Haia em 
troca de cargo
Descrição: Áudio mostra assessor de Guaidó fazendo proposta durante Mesa de 
Diálogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/oposicao-da-venezuela-propos-
suspender-denuncia-na-corte-de-haia-em-troca-de-cargo

Fonte: Poder360
Título: Portugal aprova dissolução do Parlamento, eleições seguem indefinidas
Descrição: Conselho de Estado deu parecer positivo à formação de um novo 
Congresso nesta 4ª (3.nov)
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/portugal-aprova-dissolucao-do-
parlamento-eleicoes-seguem-indefinidas/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O Brasil na imprensa alemã (03/11)
Descrição: O isolamento de Bolsonaro na cúpula do G20, em Roma, e a decisão do 
presidente brasileiro de não ir à COP26, em Glasgow, foram destaques nos jornais
da Alemanha.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-brasil-na-imprensa-alemã-03-11/a-59713246?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 08:10:23
Título: Alternativa controversa: Bolsonaro quer multiplicar o número de usinas 
nucleares pelo país 
Descrição: Apesar dos riscos e problemas, Governo Federal elege opção para 
combater crise energética
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/alternativa-controversa-
bolsonaro-quer-multiplicar-o-numero-de-usinas-nucleares-pelo-pais
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-04 04:00:07
Título: O direito dos animais precisa se tornar prioridade para a esquerda
Descrição: Nenhum progresso econômico, social ou ambiental pode ser alcançado 
sem e a luta pela causa animal o combate à pecuária industrial
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-direito-dos-animais-precisa-se-
tornar-prioridade-para-a-esquerda/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-04 02:00:23
Título: Com apoio do PDT, Câmara aprova em 1º turno a PEC dos Precatórios, PT e 
PSOL votam contra
Descrição: Foram 312 votos a favor e 144 contra, deputados de oposição criticam 
as mudanças promovidas por Arthur Lira para a sessão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/com-apoio-do-pdt-camara-aprova-em-
1o-turno-a-pec-dos-precatorios-pt-e-psol-votam-contra/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2021-11-03 22:41:35
Título: Após acordo com Lira, líder do PDT defende aprovação da PEC dos 
Precatórios
Descrição: 'Tínhamos a preocupação com os professores que tinham seus 
precatórios', disse Wolney Queiroz (PE) na sessão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-acordo-com-lira-lider-
do-pdt-defende-aprovacao-da-pec-dos-precatorios/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-03 22:04:23
Título: Lira muda regras de votação no dia da PEC dos Precatórios e deputados 
reagem: ‘Não aceitamos atropelamento’
Descrição: 'É uma violação dos direitos da minoria parlamentar', disparou o 
líder da Oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ)
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lira-muda-regras-de-votacao-
no-dia-da-pec-dos-precatorios-e-deputados-reagem-nao-aceitamos-atropelamento/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-03 21:36:01
Título: ‘Não tenho compromisso com o resultado’, diz Lira sobre a PEC dos 
Precatórios, texto vai a votação
Descrição: Se aprovado, o texto abrirá caminho para o Auxílio Brasil, que 
enterra o Bolsa Família
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/nao-tenho-compromisso-com-o-
resultado-diz-lira-sobre-a-pec-dos-precatorios-texto-vai-a-votacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-03 20:34:45
Título: TRF-1 reabre processo sobre o caso Adélio Bispo
Descrição: A Corte decidiu derrubar uma liminar que travava as investigações
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/trf-1-reabre-processo-sobre-o-
caso-adelio-bispo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-03 20:16:03
Título: Itaú anuncia lucro de 6,8 bilhões de reais no 3º trimestre
Descrição: O lucro líquido gerencial cresceu 34,7% na comparação com o mesmo 
período de 2020
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/itau-anuncia-lucro-de-68-
bilhoes-de-reais-no-3o-trimestre/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-03 19:54:36
Título: Pentágono diz que ataque dos EUA que matou 10 civis afegãos não violou 
leis
Descrição: Três adultos - incluindo um homem que trabalhava para um grupo de 
apoio dos EUA - e sete crianças foram mortos na operação
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/pentagono-diz-que-ataque-dos-eua-que-
matou-10-civis-afegaos-nao-violou-leis/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-03 18:01:00
Título: ‘Temos de nos preparar novamente para uma guerra’, diz Barroso sobre 
fake news em 2022
Descrição: O presidente do TSE afirmou que a Corte deve reforçar a proibição de 
disparos em massa na campanha: 'Podem levar à cassação'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/temos-de-nos-preparar-novamente-
para-uma-guerra-diz-barroso-sobre-fake-news-em-2022/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-03 16:37:52
Título: Txai Suruí diz que foi intimidada por brasileiros na COP-26 após 
discurso: ‘Bem desconfortável’
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Descrição: A ativista indígena fez um pronunciamento na abertura da conferência,
em Glasgow, na Escócia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/txai-surui-diz-que-foi-intimidada-
por-brasileiros-na-cop-26-apos-discurso-bem-desconfortavel/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-04 00:47:42
Título: 14° salário para aposentados é questão humanitária, por Enio Verri
Descrição: Enio Verri* Tramita na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) o 
Projeto de Lei 4367/2020, que prevê o pagamento do 14º salário para aposentados 
e pensionistas do Instituto Nacional do  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/14-salario-para-aposentados-e-
questao-humanitaria-por-enio-verri/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-03 16:53:32
Título: Requião denuncia picaretagem do governo com petróleo dos brasileiros sob
guarda da Petrobras [vídeo]
Descrição: Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná, denunciou nesta 
quarta (03/11) picaretagem do governo Jair Bolsonaro com o petróleo dos 
brasileiros sob a guarda da Petrobras. Requião desmistificou mais uma  Bem-vindo
à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/requiao-denuncia-picaretagem-do-
governo-com-petroleo-dos-brasileiros-sob-guarda-da-petrobras-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-03 16:26:18
Título: Símbolo de escândalo no Brasil, OMS aprova o uso emergencial da vacina 
indiana Covaxin
Descrição: A primeira vacina indígena COVID-19 da Índia, a Covaxin, da Bharat 
Biotech, recebeu nesta quarta (03/11) aprovação da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para o uso emergencial. No Brasil esse  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/simbolo-de-escandalo-no-brasil-oms-
aprova-o-uso-emergencial-da-vacina-indiana-covaxin/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-03 15:06:06
Título: Lula vence todos os adversários na corrida presidencial de 2022, segundo
pesquisa XP/Ipespe
Descrição: Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quarta-feira (03/11) aponta Lula 
como soberano na disputa pela Presidência em 2022 e, se houver segundo turno, o 
adversário do petista será o atual mandatário Jair  Bem-vindo à verdade, o post 
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/lula-vence-todos-os-adversarios-na-
corrida-presidencial-de-2022-segundo-pesquisa-xp-ipespe/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-03 11:42:17
Título: Apesar de Bolsonaro, 81,6% sentem orgulho de ser brasileiro, diz 
pesquisa inédita
Descrição: Um levantamento inédito da Paraná Pesquisas aponta que 81,6% sentem 
orgulho de ser brasileiro, apesar do presidente Jair Bolsonaro, que faz vergonha
dentro e fora do país. Segundo a sondagem,  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/apesar-de-bolsonaro-816-sentem-
orgulho-de-ser-brasileiro-diz-pesquisa-inedita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 01:40:07
Título: Bolsonaro coloca em risco saúde e segurança dos trabalhadores – Por Ana 
Paula Melli e Vinicius Sartorato
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Descrição: Internacional de Trabalhadores da Construção e Madeira (ICM) denuncia
ataques do governo Bolsonaro à Saúde e Segurança da categoria
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bolsonaro-coloca-em-risco-saude-e-
seguranca-dos-trabalhadores-por-ana-paula-melli-e-vinicius-sartorato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 01:24:33
Título: A CPI da Covid-19 e os crimes de Bolsonaro – Por Raimundo Bonfim
Descrição: Desde que a pandemia chegou ao nosso país, em fevereiro de 2020, não 
houve sequer uma ação do presidente de enfrentamento ao vírus e de proteção ao 
povo. Ao contrário, ele sabotou as medidas protocolares
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-cpi-da-covid-19-e-os-crimes-de-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 00:10:27
Título: “Já sabia que eles eram loucos”, diz Gilberto Gil sobre família 
Bolsonaro
Descrição: Em turnê pela Europa, cantor e compositor concedeu entrevista a 
portal francês e falou do presidente, da “direita louca e violenta” que surgiu 
no mundo, da situação do Brasil e dos impactos devastadores da pandemia no país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ja-sabia-eles-eram-loucos-gilberto-gil-
familia-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 23:37:27
Título: LGBTQIAP+: entenda o significado de cada letra
Url :https://revistaforum.com.br/webstories/significado-lgbtqiap/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 23:23:46
Título: Deputada de MG é ameaçada de morte: “Seu fim será como o de Marielle”
Descrição: Andréia de Jesus (PSOL), que preside a Comissão de Direitos Humanos 
da ALMG, passou a ser ameaçada após expor denúncia relacionada ao massacre da PM
em Varginha, repórter da Fórum também foi ameaçado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deputada-mg-ameacada-morte-massacre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 22:36:17
Título: Greve dos caminhoneiros: PT apresenta PEC para garantir valor mínimo de 
frete
Descrição: Piso para o frete rodoviário é uma das principais demandas dos 
caminhoneiros grevistas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caminhoneiros-greve-pt-valor-frete/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 21:56:28
Título: Parlamento dissolvido: Presidente de Portugal convocará novas eleições
Descrição: Crise política na \Geringonça\ ocorreu após orçamento de 2022 ser 
reprovado no Legislativo. Conselho de Estado deu sinal verde para que o chefe de
Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, chame povo às urnas
Url :https://revistaforum.com.br/global/parlamento-dissolvido-presidente-
portugal-novas-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 21:14:08
Título: Negro, ex-infrator, vegetariano e policial: Quem é Eric Adams, novo 
prefeito de Nova York
Descrição: Eleito com 66,5%, o democrata é o segundo afro-americano a comandar a
maior cidade dos EUA, onde serviu nas forças de segurança por 22 anos
Url :https://revistaforum.com.br/global/negro-infrator-vegetariano-policial-
quem-eric-adams-novo-prefeito-nova-york/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-11-03 21:10:00
Título: Câmara arquiva representação que pedia cassação de Luis Miranda
Descrição: A ação no Conselho de Ética dizia respeito ao caso da vacina Covaxin,
que teve o contrato de R$ 1,6 bilhão cancelado pelo Ministério da Saúde, depois 
da denúncia de irregularidades
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-arquiva-representacao-que-
pedia-cassacao-de-luis-miranda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 20:38:22
Título: Homem implora por comida em prédios de Brasília: “Por favor, é fome!”, 
veja vídeo
Descrição: Segundo o jornalista Carlos Alberto Jr., que gravou o vídeo, cena de 
famílias pedindo alimentos na quadra de seu prédio tem se repetido semanalmente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fome-comida-brasilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 20:14:10
Título: iFood: Empresas querem compensação financeira após ataque hacker 
bolsonarista
Descrição: “Além dos óbvios prejuízos financeiros, que esperamos que sejam 
compensados pelo aplicativo, o que chama a atenção é a fragilidade demonstrada”,
disse Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ifood-empresas-querem-compensacao-
financeira-apos-ataque-hacker-bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 19:44:17
Título: Ministro do STJ avisa: TSE pode tornar Bolsonaro inelegível em 2022
Descrição: Declaração é de Luis Felipe Salomão, que até a última semana era 
corregedor do TSE e foi o responsável por apresentar inquérito contra Bolsonaro 
por ataques às urnas eletrônicas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministro-do-stj-avisa-tse-pode-tornar-
bolsonaro-inelegivel-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 19:32:30
Título: Como lidar com o extremismo reacionário no Brasil?
Descrição: Miguel do Rosário, âncora do Jornal da Forum às segundas e quartas, 
conversa com o cientista político Claudio Couto, doutor em Ciência Política pela
USP e professor da FGV, a escritora Michele Prado, autora de um livro já célebre
sobre a extrema direita brasileira e mundial, Tempestade Ideológica – 
Bolsonarismo: A Alt-right e o populismo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/como-lidar-com-o-extremismo-reacionario-
no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 19:25:08
Título: “Juiz ladrão, juiz vendido”: Moro é alvo de protesto em Brasília
Descrição: O ex-ministro vai se filiar ao Podemos na próxima semana
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiz-ladrao-juiz-vendido-moro-alvo-de-
protesto-em-brasilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 15:42:29
Título: CPI: Lula foi alvo de blogueiros bolsonaristas em ataques coordenados 
nas redes
Descrição: Além do ex-presidente, João Doria e Joice Hasselmann foram vítimas da
ação de grupos de extrema direita, entre os blogueiros citados está o youtuber 
Bernardo Küster
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/cpi-lula-foi-alvo-de-blogueiros-
bolsonaristas-em-ataques-coordenados-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-11-03 14:43:37
Título: Lula lidera intenções de voto no 2º turno, Bolsonaro perderia para todos
Descrição: Segundo pesquisa XP-Ipespe, petista varia entre 41% e 42% das 
intenções de voto, enquanto o atual presidente tem de 25% a 28%. Desaprovação do
governo Bolsonaro é de 64%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-bolsonaro-segundo-turno-pesquisa-
ipespe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 14:41:10
Título: Base bolsonarista hackeia Ifood, ataca memória de Marielle e ameaça 
jornalista da Fórum
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta os ataques a jornalista da 
Fórum e ao Ifood por bolsonaristas. E ainda: o jornalista Jamil Chade e o 
professor de Relações Internacionais Reginaldo Nasser falam sobre o Brasil na 
COP-26 e o vexame de Bolsonaro no G20. O programa ainda conta com o editorial de
Renato [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/base-bolsonarista-hackeia-ifood-ataca-
memoria-de-marielle-e-ameaca-jornalista-da-forum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 13:05:37
Título: Fake news: Número de empregos criados em 2020 é metade do celebrado por 
Bolsonaro
Descrição: Atualização nos dados do Caged indica que o percentual de vagas com 
carteira assinada foi 46,82% inferior ao anunciado em janeiro pela equipe de 
Paulo Guedes
Url :https://revistaforum.com.br/economia/fake-news-empregos-criados-em-2020-
metade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 11:49:35
Título: Massacre em Minas: operação policial tem indício de adulteração de cena 
do crime, aponta especialista
Descrição: A Polícia Militar, por meio das redes sociais, afirmou que a ação 
aconteceu dentro da \legalidade\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/massacre-minas-chacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 10:43:07
Título: Renan acha R$ 40 mil de indenização pouco em ação contra Dallagnol e vai
recorrer
Descrição: Em sua conta do Twitter, o ex-chefe da Lava Jato disse que se Renan 
Calheiros fosse presidente do Senado seria difícil combater a corrupção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-acha-r-40-mil-de-indenizacao-
pouco-em-acao-contra-dallagnol-e-vai-recorrer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 10:16:37
Título: Ifood diz que ataque foi causado por funcionário de empresa terceirizada
Descrição: Vários estabelecimentos tiveram seus nomes alterados para “Lula 
Ladrão”, “Vacina Mata”, “Petista comunista”, “Bolsonaro 22”, entre outras 
mensagens. Segundo a empresa, não houve vazamento de dados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ifood-hackeado-funcionario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-03 09:30:29
Título: Jornalista da Fórum atacado por 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. Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São 
Paulo (SJSP), a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), a [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/jornalista-da-forum-atacado-por-
bolsonaristas/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-04 04:10:05
Título: Negligência da Uber e outros apps de transporte faz motoristas perderem 
o carro em SP
Descrição: Desde 2019, 2.400 veículos foram apreendidos por omissão de 
informações cadastrais pelos aplicativos, revela documento da CPI dos 
Aplicativos de Transporte.The post Negligência da Uber e outros apps de 
transporte faz motoristas perderem o carro em SP appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/04/negligencia-da-uber-e-outros-apps-de-
transporte-faz-motoristas-perderem-o-carro-em-sp/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-04 04:00:35
Título: Voto do exterior e alteração da proposta no plenário: os 'atalhos' de 
Lira para votar a PEC dos Precatórios na madrugada
Descrição: BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), lançou mão de
todos os recursos disponíveis para aprovar o texto principal da Proposta de 
Emenda à Constituição dos Precatórios (PEC).
Url :https://oglobo.globo.com/economia/voto-do-exterior-alteracao-da-proposta-
no-plenario-os-atalhos-de-lira-para-votar-pec-dos-precatorios-na-madrugada-
25263455
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-04 04:30:28
Título: Maria Bethânia junta música e literatura em podcast: 'A arte é a única 
saída'
Descrição: Maria Bethânia ainda se lembra daprimeira vez que ouviu Mahalia 
Jackson, cantora americana de voz solene quegravou versões insuperáveis de 
clássicos da música gospel e do blues. Tinha uns12 ou 13 anos quando, junto do 
irmão Caetano Veloso e o compositor João Bosco,escutou Mahalia cantar 
“Summertime”. 
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/musica/maria-bethania-junta-musica-
literatura-em-podcast-arte-a-unica-saida-25263039
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-04 04:00:43
Título: Matemática leve e lúdica: professora lança livro que reúne conceitos 
básicos da disciplina em ficção para crianças
Descrição: RIO — Numa terra chamada Numerolândia, vive uma família de dez 
filhos, cujos nomes são representados pelos números de zero a nove. Conhecidos 
como “irmãos Números” no território, eles chamam a atenção por serem alegres, 
coloridos e amarem uma matéria temida por muitos: a matemática.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/matematica-leve-ludica-professora-
lanca-livro-que-reune-conceitos-basicos-da-disciplina-em-ficcao-para-criancas-
25257167
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-04 00:00:25
Título: Com dois anos e meio de atraso, Brasil começa a leiloar tecnologia 5G
Descrição: Total de lance mínimo será em torno de 50 bilhões de reais entre 
arrecadação para o Governo e investimentos. Entrave com a chinesa Huawei foi 
parcialmente superado
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-04/com-dois-anos-e-meio-de-atraso-
brasil-comeca-a-leiloar-tecnologia-5g.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-03 00:09:46
Título: Bolsonaro tem motivos para estar em pânico com a possível candidatura de
Moro
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Descrição: O ex-juiz está politicamente mais próximo do bolsonarismo e de uma 
política neoliberal, além de ser duro em questões de segurança. Poderia arrancar
votos dos desiludidos com o capitão, sobretudo os do mundo das finanças e das 
classes mais altas
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-11-03/bolsonaro-tem-motivos-para-
estar-em-panico-com-a-possivel-candidatura-de-moro.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-04 00:00:00
Título: Alcolumbre resiste a pautar sabatina de Mendonça ao STF apesar de 
mutirão de Pacheco
Descrição: ?Apesar do anúncio de esforço concentrado para a realização de 
sabatinas no Senado, o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), ainda resiste a pautar a análise do ex-ministro André 
Mendonça para a vaga do STF (Supremo Tribunal Federal).Leia mais (11/04/2021 - 
04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/alcolumbre-resiste-a-pautar-sabatina-de-mendonca-ao-stf-
apesar-de-mutirao-de-pacheco.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-04 00:00:00
Título: Manuela D'Ávila e Isa Penna participam de lançamento de campanha contra 
violência política de gênero
Descrição: Manuela D?Ávila (PCdoB-RS), Marina Helou (Rede-SP), Isa Penna (PSOL-
SP), Erika Hilton (PSOL-SP), Juliana Cardoso (PT-SP) e Bruna Brelaz (presidente 
da UNE) participarão nesta quinta-feira (4) do lançamento da campanha nacional \
Isso não!\, contra a violência política de gênero.Leia mais (11/04/2021 - 00h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/manuela-davila-e-isa-penna-participam-de-lancamento-
de-campanha-contra-violencia-politica-de-genero.shtml
 
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 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/aras-acumula-desgaste-no-stf-e-vira-alvo-de-criticas-
publicas-de-ministros.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-11-03 00:00:00
Título: Boeing recebe sinal verde para satélites que proverão internet do espaço
Descrição: A Boeing recebeu nesta quarta-feira (3) autorização dos Estados 
Unidos para o projeto de lançar uma rede de satélites que fornecerá serviços de 
internet do espaço.Leia mais (11/03/2021 - 20h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/11/boeing-recebe-sinal-verde-para-satelites-que-proverao-internet-
do-espaco.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-11-03 00:00:00
Título: Anatel prevê maior disputa por licenças do 4G no leilão do 5G
Descrição: A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) realiza, nesta 
quinta-feira (4), o leilão do 5G. Será o maior certame já realizado no mundo em 
quantidade de frequências (3,7 gigahertz).Leia mais (11/03/2021 - 17h20)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/11/anatel-preve-maior-disputa-por-licencas-do-4g-no-leilao-do-
5g.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-11-03 00:00:00
Título: Elon Musk viraliza ao usar poema chinês para questionar programa de 
combate a fome
Descrição: Conhecido por desencadear debates no Twitter, Elon Musk foi o centro 
das especulações no Weibo nesta terça-feira (2) após o CEO da Tesla postar um 
poema no site chinês que alguns consideraram uma extensão de seu confronto com o
Programa Mundial de Alimentos da ONU.Leia mais (11/03/2021 - 11h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/11/elon-musk-viraliza-ao-usar-poema-chines-para-questionar-programa-
de-combate-a-fome.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-04 05:41:14
Título:  EUA incluem empresa israelense de 'spyware' em lista negra do 
Departamento de Comércio
Descrição: A empresa israelense NSO Group afirmou estar \surpreendida\ pelo 
anúncio e que \trabalhará para que esta decisão seja revertida\.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021110418190667--eua-incluem-empresa-
israelense-de-spyware-em-lista-negra-do-departamento-de-comercio/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-03 18:41:04
Título: Bolsonaro sobre liderança indígena brasileira na COP26: 'Levaram uma 
índia lá para atacar o Brasil'
Descrição: Não é a primeira vez que presidente \fala mal\ de lideranças 
indígenas, em 2019, durante discurso na Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro 
criticou cacique Raoni.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021110318190389-bolsonaro-sobre-
lideranca-indigena-brasileira-na-cop26-levaram-uma-india-la-para-atacar-o-
brasil/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-04 03:00:00
Título: Até Que Se Prove O Contrário
Descrição: Podcast semanal sobre a justiça no Brasil
Url :https://apublica.org/podcast/2021/11/ate-que-se-prove-o-contrario/
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