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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 19:19:59
Título: “É a fome!” Grito dado em Brasília ecoa no mundo
Descrição: Carlos Alberto Jr, roteirista, flagrou a fome no desespero do 
pedreiro Marcos e fala como surpreende a forma como o País lida com ela. 
Fernanda Viana de Carvalho, do WWF, conta de Glasgow como está queimado o filme 
do Brasil e diz se há esperança. Kupfer analisa a cena econômica. #RevistaFórum 
#TVFórum #aovivo Apoie o [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/e-a-fome-grito-dado-em-brasilia-ecoa-no-
mundo/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-11-04
Título: Jorge Solla alerta: Com aumento da taxa de juros Guedes vai dar R$ 400 bi aos 
rentistas e quebrar o Brasil
Descrição: Pra “combater inflação” vão dar nossa grana pros ricos e quebrar o 
país. E não é pouca coisa: são R$ 400 bilhões por ano a mais só com o pagamento 
de juros da dívida pública, porque o Banco Central decidiu subir a SELIC de 2% 
para 10% até o fim do ano. Eles justificam a medida com necessidade de combater 
a inflação: tira dinheiro de circulação e assim, reduziria a demanda.
Só que nossa inflação hoje não é de demanda interna: se deve à desvalorização do
real e ao aumento de preço de commodities de alimentos e combustíveis, todos 
indevidamente dolarizados. Com alta do juros, o BC mudou as projeções de 
crescimento econômico do país e já estima que teremos recessão ano que vem.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/jorge-solla-alerta-com-aumento-
da-taxa-de-juros-guedes-vai-dar-r-400-bi-aos-rentistas-e-quebrar-o-brasil-
video.html 

Fonte: MST
Data: 2021-11-04
Título: Quem foi Carlos Marighella, inimigo nº 1 da ditadura militar no Brasil
Descrição: Há 52 anos o líder revolucionário baiano era assassinado por agentes 
do regime autoritário, hoje, neste 4 de novembro de 2021, Marighella tem seu 
legado mais vivo do que nunca
Url : https://mst.org.br/2021/11/04/quem-foi-carlos-marighella-inimigo-no-1-da-
ditadura-militar-no-brasil/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 13:27:20
Título: 52 anos da morte de Marighella: 14 filmes, músicas e livros para 
conhecer o guerrilheiro 
Descrição: O político foi morto no dia 4 de novembro de 1969 em uma emboscada 
organizada pela ditadura militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/52-anos-da-morte-de-marighella-
14-filmes-musicas-e-livros-para-conhecer-o-guerrilheiro

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-05
Título: Preço da gasolina atinge o maior valor em um século no Brasil, como 
resultado do golpe de 2016
Descrição: Derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff teve como principal 
consequência econômica a mudança na política de preços da Petrobrás para que a 
renda do petróleo fosse desviada dos brasileiros para os acionistas privados da 
estatal – o que hoje provoca fome, miséria e inflação no Brasil
Url : https://www.brasil247.com/economia/preco-da-gasolina-atinge-o-maior-valor-
em-um-seculo-no-brasil-como-resultado-do-golpe-de-2016-am9agxy3 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-04
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Título: Caminhoneiros entram no quarto dia de greve contra preços abusivos dos 
combustíveis
Descrição: Apesar das liminares que o governo conseguiu para impedir bloqueios e
do forte aparato policial, trabalhadores estão parados em várias cidades do país
Url : https://www.cut.org.br/noticias/caminhoneiros-entram-no-quarto-dia-de-
greve-contra-precos-abusivos-dos-combustiv-cf34 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 21:25:05
Título: COP26 | Pesquisadores exibem relatório do Painel de Mudança Climática: \
É preciso atuar rápido\
Descrição: Ativistas ambientais fazem eco ao alarme do IPCC e exigem medidas 
concretas e menos \blablablá\, como diz Greta Thunberg
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/cop26-pesquisadores-exibem-
relatorio-do-painel-de-mudanca-climatica-e-preciso-atuar-rapido

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-04 17:59:02
Título: UNE vai à COP26 denunciar Jair enquanto Bolsonaro prepara farra em Dubai
Descrição: Bruna Brelaz, presidente da UNE, participa da COP26, presidente 
Bolsonaro falhou, não foi. A histórica UNE (União Nacional dos Estudantes) 
estará presente na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/une-vai-a-cop26-denunciar-jair-
enquanto-bolsonaro-prepara-farra-em-dubai/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 20:54:10
Título: Cenário movediço para o governo adia para terça (9) segunda votação da 
PEC dos Precatórios 
Descrição: Apesar da pressão de Lira pela celeridade da pauta, governo não tinha
clima nem segurança para 2º turno nesta quinta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/cenario-movedico-para-o-governo-
adia-para-terca-9-segunda-votacao-da-pec-dos-precatorios

Fonte: Extra Classe
Data: 2021-11-04
Título: Vitória da vergonha na Câmara dos Deputados
Descrição: Por Maria Lucia Fattorelli . Na calada desta madrugada de 4 de 
novembro de 2021, por quatro votos além do necessário, o texto repleto de 
cambalachos da PEC 23 foi aprovado na Câmara dos Deputados, graças, 
principalmente, aos votos de 15 deputados do PDT, que traíram completamente toda
a história de Leonel Brizola, além dos demais que votaram “sim”.
Url : https://www.extraclasse.org.br/opiniao/2021/11/vitoria-da-vergonha-na-
camara-dos-deputados/ 

Fonte: Poder360
Título: Covid: Retomada de eventos com aglomeração não é recomendada, diz 
Fiocruz
Descrição: Relatório mostra que, apesar da melhoria dos indicadores, a pandemia 
ainda não acabou
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/covid-retomada-de-eventos-com-
aglomeracao-nao-e-recomendada-diz-fiocruz/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-04 19:36:31
Título: Barroso dá cinco dias para o governo explicar portaria que proíbe 
demissão de não vacinados
Descrição: O ministro do STF é o relator de uma ação que pede a derrubada da 
medida assinada por Onyx Lorenzoni
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/barroso-da-cinco-dias-para-o-
governo-explicar-portaria-que-proibe-demissao-de-nao-vacinados/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
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Data: 2021-11-05 08:50:27
Título: Por que a taxa de internações por doenças respiratórias em crianças 
voltou a subir no Brasil
Descrição: Especialistas alertam que outros vírus ultrapassaram o causador da 
covid-19 e se tornaram mais frequentes no público infantil durante as últimas 
semanas, entenda os motivos dessa mudança e como proteger os mais jovens.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59156475?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-04 17:45:21
Título: Fernanda Montenegro é eleita para a Academia Brasileira de Letras
Descrição: A atriz de 92 anos ocupa a cadeira 17, deixada por Affonso Arino de 
Mello Franco
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/fernanda-montenegro-e-eleita-para-
a-academia-brasileira-de-letras/ 

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-04 03:00:00
Título: Em novo disco, Caetano Veloso nos resgata da melancolia e nos lembra da 
potênca da alegria como resistência. Entrevista especial com Pedro Bustamante 
Teixeira
Descrição:  
Não é de hoje que Caetano Veloso faz de sua obra um manifesto. Mas, ainda assim,
em meio a um Brasil e um mundo melancól [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614181-em-novo-disco-caetano-veloso-nos-resgata-
da-melancolia-e-nos-lembra-da-potenca-da-alegria-como-resistencia-entrevista-
especial-com-pedro-bustamante-teixeira

Fonte: Jacobin
Data: 2021-11-04
Título: A rebelião de Túpac Amaru continua viva
Descrição: Neste dia, em 1780, Túpac Amaru II liderou um levante indígena contra
o controle espanhol no Peru. Séculos depois, ele e sua esposa e coorganizadora, 
Micaela Bastidas, ainda são poderosos símbolos na luta pela libertação dos povos
andinos.
Url : https://jacobin.com.br/2021/11/a-rebeliao-de-tupac-amaru-continua-viva/ 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-11-04
Título: Famílias sem-terra são atacadas por fazendeiros e pistoleiros no Pará
Descrição: Famílias sem-terra acampadas em uma área da Fazenda Tinelli, em Nova 
Ipixuna, sudoeste do Pará, foram atacadas por pistoleiros e fazendeiros na tarde
de quarta-feira (3). Segundo depoimento de acampados, diversos veículos chegaram
ao local disparando tiros. Além disso, pessoas desceram para pôr fogo em 
barracas de plástico preto.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/11/familias-sem-terra-
sao-atacadas-por-fazendeiros-e-pistoleiros-no-para/ 

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: Mostra Ditadura Nunca Mais - filmes para não esquecer!
Descrição: Redação Carta Maior:Evento acontece entre os dias 8 e 10 de novembro
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=52032

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-04
Título: Tacla Durán diz a Moro e Dallagnol em tom ameaçador: "Vocês prenderam 
candidatos em campanha eleitoral"
Descrição: O advogado que hoje mora da Espanha foi o primeiro a enfrentar a Lava
Jato e denunciou trama que pode ser interetada como extorsão, escreve Joaquim de
Carvalho
Url : https://www.brasil247.com/poder/tacla-duran-diz-a-moro-e-dallagnol-em-tom-
ameacador-voces-prenderam-candidatos-em-campanha-eleitoral 
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 17:25:09
Título: Acabou a mamata? Bolsonaro cria cargo na Apex para acomodar seu médico 
pessoal
Descrição: Não existiam vagas para profissionais da medicina no escritório da 
agência em Miami, mas o presidente determinou pessoalmente a criação da função
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/acabou-a-mamata-bolsonaro-
cria-cargo-na-apex-para-acomodar-seu-medico-pessoal/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 19:53:46
Título: Atingidos denunciam seis anos do crime da Samarco/Vale/BHP Billiton em 
Bento Rodrigues (MG)
Descrição: Movimento dos Atingidos por Barragens organiza ações em Mariana (MG) 
para cobrar por reparação justa e integral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/seis-anos-apos-barragem-da-vale-
romper-e-matar-19-sobreviventes-continuam-sem-agua-e-reparacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 18:39:23
Título: Entenda o contexto do ataque a trabalhadores em Nova Ipixuna (PA)
Descrição: Violência cometida contra moradores  deixou pessoas feridas e casas 
destruídas. Ainda não se sabe o número de feridos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/entenda-o-contexto-do-ataque-a-
trabalhadores-em-nova-ipixuna-pa

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 08:55:28
Título: Status militar de Bolsonaro foi alterado para permitir matrícula da 
filha
Descrição: Filha do presidente de 11 anos ingressará na unidade de ensino, sem 
processo seletivo, no ano letivo de 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/status-militar-de-bolsonaro-foi-
alterado-para-permitir-matricula-da-filha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 18:56:53
Título: Petroleiros processam Jovem Pan por fake news
Descrição: Ação é movida pela FUP e pelo  Sindipetro-NF, confira na íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/petroleiros-processam-jovem-pan-por-
fake-news/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 17:14:34
Título: Após condecorar esposa duas vezes, Bolsonaro concede a si mesmo Medalha 
do Mérito Científico
Descrição: Na mesma leva de condecorações, foram agraciados 4 ministros do 
presidente e um epidemiologista crítico ao negacionismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/apos-condecorar-esposa-duas-
vezes-bolsonaro-concede-a-si-mesmo-medalha-do-merito-cientifico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 13:56:54
Título: Cidades inteligentes e conexão ultrarrápida: o que é internet 5G e como 
ela vai mudar sua vida
Descrição: Redes de quinta geração já são realidade em dezenas de países, no 
Brasil, Anatel prepara leilão para operadoras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/cidades-inteligentes-e-conexao-
ultrarrapida-o-que-e-internet-5g-e-como-ela-vai-mudar-sua-vida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 13:44:10
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Título: Bancada do PDT vota com governo, provoca crise no partido e candidatura 
de Ciro fica em xeque
Descrição: Apoio da maior parte dos deputados do partido à PEC dos Precatórios \
racha\ legenda às vésperas de ano eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/bancada-do-pdt-vota-com-governo-
provoca-crise-no-partido-e-candidatura-de-ciro-fica-em-xeque
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 10:10:23
Título: Enquanto o país afunda, lucros de Itaú e Santander disparam no 3º 
trimestre, entenda cenário
Descrição: Dos três maiores bancos em atividade no país, apenas o Bradesco não 
divulgou seus balanços, lucro do Itaú cresceu 35%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/enquanto-o-pais-afunda-lucros-
de-itau-e-santander-disparam-no-3-trimestre-entenda-cenario
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 07:57:33
Título: Contraste entre preço do combustível e lucro da Petrobras realça 
financeirização da empresa 
Descrição: O petroleiro João Moraes destacou o papel da política de preços 
escolhida pela empresa no aumento dos preços
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/contraste-entre-preco-do-
combustivel-e-lucro-da-petrobras-realca-financeirizacao-da-empresa
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-05 06:00:58
Título: Chegamos ao fundo do poço
Descrição: Um dia, quem sabe, vamos encontrar a saída desse buraco, uma escada, 
e nos livrarmos desse mal
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/chegamos-ao-fundo-do-poco/

Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa e Mahmoud Abbas, promover a fraternidade humana contra os 
extremismos
Descrição: O presidente palestino recebido em audiência pelo Papa Francisco. O 
foco do encontro, o sexto no Vaticano, foi as boas relações entre as duas 
partes, mas também o estado das relações entre israelenses e palestinos e a 
necessidade de promover \a convivência pacífica entre as religiões\. Jerusalém 
deve ser \reconhecida por todos como um lugar de encontro e não de conflito\.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-11/o-papa-e-mahmoud-abbas-
promover-a-fraternidade-humana.html
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-04 21:12:26
Título: Pacheco não crava votação direto no plenário e PEC dos Precatórios pode 
ter dificuldade no Senado
Descrição: 'Não podemos desconsiderar a possibilidade de passar antes pela CCJ',
afirmou, o texto ainda tem de ser aprovado pela Câmara em 2º turno
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pacheco-nao-crava-votacao-direto-
no-plenario-e-pec-dos-precatorios-pode-ter-dificuldade-no-senado/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-04 21:01:56
Título: Senado aprova PL que proíbe discriminação de doadores de sangue por 
orientação sexual
Descrição: A matéria ainda depende de análise da Câmara para entrar em vigor, 
uma decisão do STF já havia derrubado a norma
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/senado-aprova-pl-que-proibe-
discriminacao-de-doadores-de-sangue-por-orientacao-sexual/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-04 20:05:17
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Título: Médicos da Prevent Senior não vão à CPI da Câmara de SP e se tornam 
investigados
Descrição: Entre os médicos estão responsáveis por pesquisas científicas da 
operadora, que entrou na mira de autoridades
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/medicos-da-prevent-senior-nao-vao-
a-cpi-da-camara-de-sp-e-se-tornam-investigados/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-04 19:31:14
Título: Portugal realizará eleições legislativas antecipadas em 30 de janeiro de
2022
Descrição: Decisão do presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa busca 
superar o bloqueio após a rejeição aos orçamentos do Executivo socialista
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/portugal-realizara-eleicoes-
legislativas-antecipadas-em-30-de-janeiro-de-2022/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-04 18:36:10
Título: Moro e Dallagnol ‘exibem à luz os seus verdadeiros propósitos’, diz 
coletivo de juristas
Descrição: Lava Jato foi 'epicentro de uma articulação golpista', afirmam 
especialistas após saída de Dallagnol do MPF
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/moro-e-dallagnol-exibem-a-luz-os-
seus-verdadeiros-propositos-diz-coletivo-de-juristas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-04 15:50:46
Título: Dallagnol decide deixar o MPF para fazer política, diz jornal
Descrição: A tendência seria a de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 
2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/dallagnol-decide-deixar-o-
mpf-para-fazer-politica-diz-jornal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-04 21:48:36
Título: A criminalização da miséria e do desespero, por Requião Filho
Descrição: Por Requião Filho* Quando a vulnerabilidade extrema atinge uma 
parcela altíssima da população, aberrações jurídicas que criminalizam a fome não
podem ser minimamente toleradas. Escrevo o título do meu artigo  Bem-vindo à 
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/a-criminalizacao-da-miseria-e-do-
desespero-por-requiao-filho/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-04 12:52:47
Título: PCdoB: ‘firme e corajosa posição de Ciro contra a PEC do Calote’
Descrição: O deputado Orlando Silva, do PCdoB, classificou com firme e corajosa 
a posição de Ciro Gomes (PDT) contrária à PEC do Calote aprovada na Câmara. Ciro
suspendeu sua pré-candidatura à  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/pcdob-firme-e-corajosa-posicao-de-
ciro-contra-a-pec-do-calote/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-04 11:57:23
Título: URGENTE: CIRO GOMES “SUSPENDE” CANDIDATURA A PRESIDENTE ATÉ PDT REVER 
POSIÇÃO SOBRE PEC DO CALOTE
Descrição: O ex-ministro Ciro Gomes, no Twitter, suspendeu sua pré-candidatura à
Presidência da República até a bancada do PDT na Câmara rever sua posição sobre 
a PEC do Calote, que limita  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/urgente-ciro-gomes-suspende-
candidatura-a-presidente-ate-pdt-rever-posicao-sobre-pec-do-calote/
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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: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 01:14:32
Título: Bolsa Família: programa de renda reconhecido no mundo e construído por 
trabalhadores – Por Alexandre Padilha
Descrição: O fim do Bolsa Família decretado a toque de caixa por Bolsonaro e sua
vontade de acabar com legados reconhecidos, na verdade é uma fantasia para 
desconstruir as políticas de seguridade social e deixar o povo mais vulnerável
Url :https://revistaforum.com.br/rede/bolsa-familia-programa-renda-reconhecido-
mundo-construido-trabalhadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 00:53:28
Título: Premiados e Repescagem da 45ª Mostra Internacional de Cinema de SP – Por
Filippo Pitanga
Descrição: Confira os filmes premiados na Mostra e quais serão reprisados até 
domingo dia 07 de novembro, bem como um balanço crítico com destaque para 
“Bergman Island”, “Lamb” e “Roda do Destino\
Url :https://revistaforum.com.br/rede/premiados-repescagem-45a-mostra-
internacional-cinema-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 00:40:40
Título: Reflexões sobre bananinhas – Por Cid Benjamin
Descrição: O distinto filho do presidente pediu que a Corte Suprema proibisse 
que ele fosse chamado pelo apelido, que, supostamente, faria menção ao tamanho 
reduzido de seu órgão sexual
Url :https://revistaforum.com.br/rede/reflexoes-sobre-bananinhas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 00:27:01
Título: No lugar do “teto”, orçamento equilibrado – Por Chico Alencar
Descrição: Mas por que esse teto é uma iniquidade? Ele é um mecanismo que 
estabelece o congelamento em termos reais nos gastos do governo federal para os 
próximos 20 anos, tendo como base o Orçamento de 2016
Url :https://revistaforum.com.br/rede/no-lugar-do-teto-orcamento-equilibrado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 00:03:34
Título: ANP libera delivery de gasolina e etanol no Brasil
Descrição: Agência Nacional do Petróleo, que regula o setor no país, permitirá 
entrega de combustíveis. Órgão determinou que preços sejam mostrados apenas com 
duas casas decimais também
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/anp-libera-delivery-de-gasolina-etanol-
brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 22:01:50
Título: Deputado do PDT diz que Ciro sabia de acordo com governo Bolsonaro pela 
aprovação da PEC dos Precatórios
Descrição: Ele aponta como prova a posição dos parlamentares do Ceará que 
votaram a favor da PEC. O Blog do Rovai, já havia registrado isso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-pdt-ciro-sabia-de-acordo-com-
bolsonaro-pec-dos-precatorios/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 19:28:25
Título: Após reunião com empresários na Fiesp, governador de Buenos Aires 
encontra Lula
Descrição: Ex-ministro da Economia de Cristina Kirchner, Axel Kicillof está em 
São Paulo e busca investimentos para sua província
Url :https://revistaforum.com.br/global/apos-reuniao-com-empresarios-na-fiesp-
governador-de-buenos-aires-encontra-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 18:55:49
Título: No Dia da Favela, pelo direito à memória – Por Renata Souza
Descrição: Comemorar todo 4 de novembro é lembrar que o direito à habitação 
ainda é um grande problema no Rio da especulação imobiliária
Url :https://revistaforum.com.br/debates/no-dia-da-favela-pelo-direito-a-
memoria-por-renata-souza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 17:59:37
Título: Bolsonaro diz que troca no Rio era para proteger Carluxo, leia 
depoimento na íntegra
Descrição: À Polícia Federal, presidente afirmou, ainda, que Moro teria 
concordado que a indicação de Valeixo só ocorreria após a recomendação do ex-
juiz a uma vaga no STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-troca-rio-carluxo-
depoimento-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 16:17:09
Título: Brizola Neto se filia ao PT para apoiar Lula: “meu avô sempre esteve com
ele”
Descrição: O ex-vereador soltou nota em suas redes explicando saída do PSOL, 
leia aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/brizola-neto-se-filia-ao-pt-para-
apoiar-lula-meu-avo-sempre-esteve-com-ele/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-04 11:00:39
Título: Economia do país desaba, mas lucro líquido do Itaú cresce 34,9% no 
trimestre
Descrição: Lucro líquido gerencial recorrente da instituição ficou um pouco 
acima das projeções
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/economia-do-pais-desaba-mas-lucro-
liquido-do-itau-cresce-349-no-trimestre/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-04 20:05:33
Título: A luta das indígenas cercadas de inimigos em Brasília
Descrição: Numa metáfora sobre a situação dos indígenas no Brasil, mulheres 
rodeadas por uma multidão de bolsonaristas tiveram que cuidar da própria 
segurança.The post A luta das indígenas cercadas de inimigos em Brasília 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/04/mulheres-indigenas-cercadas-
bolsonaristas-brasilia/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-04 00:00:00
Título: Moro reage a Bolsonaro e nega ter pedido vaga no STF
Descrição: O ex-ministro Sergio Moro rebateu nesta quinta-feira (4) declarações 
dadas por Jair Bolsonaro (sem partido) durante interrogatório à Polícia Federal.
O presidente foi ouvido na quarta (4), no Palácio do Planalto, sobre a acusação 
de interferência política dele na corporação.Bolsonaro negou interferência e 
afirmou que trocou seu comando por uma questão de diálogo. Disse ainda que Moro 
teria concordado com a nomeação do delegado Alexandre Ramagem, atualmente na 
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direção da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), para o comando da PF desde
que isso ocorresse após sua indicação para vaga de ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal).Leia mais (11/04/2021 - 16h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/moro-reage-a-bolsonaro-e-nega-ter-pedido-vaga-no-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-04 00:00:00
Título: Inquérito Bolsonaro-Moro pode levar a afastamento do presidente, entenda
Descrição: A Polícia Federal interrogou o presidente Jair Bolsonaro na noite 
desta quarta-feira (3) no Palácio do Planalto sobre a acusação de interferência 
política dele na corporação.Leia mais (11/04/2021 - 13h46)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/inquerito-bolsonaro-moro-pode-levar-a-afastamento-do-
presidente-entenda.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: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-05 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 5 de novembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (5), marcada pela exoneração de Deltan Dallagnol do
MPF, pelo anúncio de eleições parlamentares antecipadas em Portugal e pelo 
lançamento bem-sucedido de satélite científico chinês.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021110518194732-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-5-de-novembro/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-04 12:45:30
Título: Bolsonaro presta depoimento à PF e diz que não interferiu politicamente 
na corporação
Descrição: Após seguidas prorrogações, presidente finalmente foi recebido na PF 
para dar depoimento sobre sua suposta interferência para beneficiar familiares e
aliados que estavam sob investigação.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021110418193272-bolsonaro-presta-
depoimento-a-pf-e-diz-que-nao-interferiu-politicamente-na-corporacao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-04 10:46:58
Título: Google estaria trabalhando para apoiar o Pentágono 'no campo de 
batalha', diz mídia
Descrição: A empresa-mãe do Google, Alphabet, estaria tentando convencer o 
Pentágono para a obtenção de um contrato de computação em nuvem conhecido como 
Capacidade Conjunta de Guerra na Nuvem (JWCC na sigla em inglês) – o sucessor do
projeto \nuvem de guerra\.
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