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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-05 19:49:30
Título: ‘Orçamento secreto’: Rosa Weber suspende execução das emendas de relator
Descrição: A ministra do STF atendeu a uma ação movida pelo PSOL, o tipo de 
emenda é decisivo para negociação de aprovação de projetos do governo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/orcamento-secreto-rosa-weber-
suspende-execucao-das-emendas-de-relator/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-05 21:27:55
Título: Luto: fãs, artistas e políticos lamentam morte e postam despedidas de 
Marília Mendonça
Descrição: Cantora era forte expoente da música pop sertaneja e morreu junto com
outras quatro pessoas durante acidente em MG
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/luto-fas-artistas-e-politicos-
lamentam-morte-e-postam-despedidas-de-marilia-mendonca

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-05 21:52:12
Título: Internautas lembram sensibilidade social de Marília Mendonça
Descrição: A cantora, que morreu aos 26 anos, tinha 'capacidade de escuta' e 
procurava ouvir minorias, diz coletivo
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/internautas-lembram-
sensibilidade-social-de-marilia-mendonca/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: A espera por reparação, seis anos após tragédia de Mariana
Descrição: Famílias ainda lutam para ser reconhecidas como atingidas pelo 
desastre, e aqueles que perderam suas casas após o rompimento da barragem 
aguardam lar definitivo. \É muito desgastante. É a estratégia do cansar.\
Url :https://www.dw.com/pt-br/a-espera-por-reparação-seis-anos-após-tragédia-de-
mariana/a-59732636?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: MST
Data: 2021-11-05
Título: MST ocupa e paralisa Samarco pelos 6 anos de impunidade do crime em 
Mariana
Descrição: Na manhã desta sexta-feira, 05, cerca de 500 trabalhadores e 
trabalhadoras Sem Terra, juntamente com o Levante Popular da Juventude e o 
Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), ocuparam a entrada da 
Mineradora Samarco, em Mariana-MG, na Região Central, perto da mina de Fazendão,
que pertence à Vale. Com o lema “O lucro não vale a vida”, a ação tem como 
objetivo denunciar esse modelo de morte da mineração implantado no país, cuja 
impunidade tem sido a marca diante dos crimes cometidos por empresas como a 
Samarco, a Vale e BHP no estado de Minas Gerais. São 6 anos desde o fatídico dia
5 de novembro de 2015, quando nos deparamos com o rompimento da barragem de 
Fundão, maior crime ambiental da história do Brasil, que ceifou a vida de 19 
pessoas e condenou o Rio Doce a lama da nascente à foz.
Url : https://mst.org.br/2021/11/05/mst-ocupa-e-paralisa-samarco-pelos-6-anos-
de-impunidade-do-crime-em-mariana/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-05 18:56:14
Título: Mariana, 6 anos de um crime impune: \A justiça tem atuado como jagunço 
das mineradoras\
Descrição: Acusado de suspeição, juiz federal avança com modelo de indenização 
que favorece Vale/Samarco/BHP Billiton
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/mariana-6-anos-de-um-crime-
impune-a-justica-tem-atuado-como-jagunco-das-mineradoras
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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-05 13:55:43
Título: O fim do Bolsa Família e a destruição do Brasil que um dia sonhou em ser
grande
Descrição: Não há qualquer garantia de que o programa 'Auxílio Brasil' terá a 
mesma eficácia do seu antecessor e se terá continuidade depois de 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-fim-do-bolsa-familia-e-a-
destruicao-do-brasil-que-um-dia-sonhou-em-ser-grande/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 18:10:10
Título: Desespero: Sem Bolsa Família, brasileiros formam filas em busca de 
informações
Descrição: Ainda não há definição de quando começarão os pagamentos do novo 
programa social, o Auxílio Brasil. Postos do CadÚnico amanheceram com espera de 
centenas de pessoas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sem-bolsa-familia-filas-informacoes-
cadunico/
  
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-05 09:07:53
Título: Favelas brasileiras cresceram o equivalente a 95 mil campos de futebol 
nos últimos 36 anos
Descrição: Levantamento do MapBiomas mostra que a urbanização avançou 
principalmente sobre os biomas Amazônia, Caatinga e Cerrado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/favelas-brasileiras-cresceram-o-
equivalente-a-95-mil-campos-de-futebol-nos-ultimos-36-anos

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 1% mais rico do mundo ameaça meta climática do Acordo de Paris, diz 
estudo
Descrição: Relatório da Oxfam ataca \consumo de luxo de carbono\, apontando que 
emissões de jatinhos, iates e viagens espaciais excedem em 30 vezes os limites 
necessários para manter o aquecimento global abaixo de 1,5ºC.
Url :https://www.dw.com/pt-br/1-mais-rico-do-mundo-ameaça-meta-climática-do-
acordo-de-paris-diz-estudo/a-59735807?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-05 15:00:00
Título: Irmã do ministro do Meio Ambiente é sócia da Glock, que vende armas para
o governo federal
Descrição: Desde 2019, empresa recebeu mais de R$ 43 milhões em pagamentos do 
Executivo e assinou diversos contratos sem exigência de licitação
Url :https://apublica.org/2021/11/irma-do-ministro-do-meio-ambiente-e-socia-da-
glock-que-vende-armas-para-o-governo-federal/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Professor recusa Ordem do Mérito Científico dada por Bolsonaro
Descrição: O epidemiologista Cesar Victora, professor emérito da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), no Rio Grande do Sul, anunciou que recusou a medalha
de Ordem do Mérito Científico dada pelo governo de Jair Bolsonaro. A recusa ao 
prêmio conferido ao epidemiologista, referência mundial no estudo do aleitamento
materno, se dá pelas posições contra a pesquisa científica [ ]The post Professor
recusa Ordem do Mérito Científico dada por Bolsonaro appeared first on Congresso
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/professor-recusa-ordem-de-
merito-cientifico-dada-por-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 19:52:44
Título: Pesquisador tem condecoração retirada por Bolsonaro por ser contra 
cloroquina
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Descrição: Marcos Vinícius Lacerda, da Fiocruz, coordenador de um estudo que 
mostrou ineficácia do medicamento venerado pelo presidente, havia recebido a 
comenda um dia antes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pesquisador-condecoracao-retirada-
bolsonaro-ser-contra-cloroquina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 17:06:21
Título: STF intima Bolsonaro: presidente tem 10 dias para explicar agressões a 
jornalistas
Descrição: Ação apresentada pela Rede, que questiona agressões sofridas por 
jornalistas em Roma, foi considerada de tema \relevante\ por Dias Toffoli, que a
colocou em julgamento definitivo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/stf-intima-bolsonaro-presidente-tem-10-
dias-para-explicar-agressoes-a-jornalistas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-05 20:23:12
Título: Renan Santos, coordenador do MBL, é acusado de estuprar e bater em jovem
de 21 anos 
Descrição: Vítima se dirigiu à delegacia na mesma noite do suposto crime, ainda 
com a roupa que utilizava no momento das agressões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/exclusivo-renan-santos-
coordenador-do-mbl-e-acusado-de-estuprar-e-bater-em-jovem-de-21-anos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-05 15:58:19
Título: Vereadores do Rio aprovam preservação de floresta com voto contrário de 
Carlos Bolsonaro
Descrição: Floresta do Camboatá, em Deodoro, tem mais de 200 mil árvores de 146 
espécies e daria lugar a autódromo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/vereadores-do-rio-aprovam-
preservacao-de-floresta-com-voto-contrario-de-carlos-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-05 15:46:32
Título: Professores denunciam insegurança sanitária na volta 100% das aulas 
presenciais no DF
Descrição: Em protesto, os profissionais da educação paralisaram as atividades 
na última quarta-feira (3)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/professores-denunciam-
inseguranca-sanitaria-na-volta-100-das-aulas-presenciais-no-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-05 13:34:32
Título: Fiocruz alerta para risco em retomada de eventos com a cobertura vacinal
abaixo dos 80%
Descrição: Hoje, apenas 55% da população total do país está imunizada, patamar é
considerado distante do ideal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/fiocruz-alerta-para-risco-em-
retomada-de-eventos-com-a-cobertura-vacinal-abaixo-dos-80
 
Data: 2021-11-05 12:08:32
Título: Luta por terra, água e vida digna: acampados do MST resistem contra 
despejo na Chapada do Apodi
Descrição: Acampamento Zé Maria do Tomé, no Ceará, segue produzindo e resistindo
aos interesses do agronegócio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/luta-por-terra-agua-e-vida-
digna-acampados-do-mst-resistem-contra-despejo-na-chapada-do-apodi
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-05 08:55:09
Título: Candidaturas de Moro e Deltan provam que Lava Jato atuou como partido 
político, diz pesquisador
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Descrição: Incursão eleitoral de lava-jatistas desgasta ainda mais operação e 
não é consenso nem no seu novo partido, o Podemos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/candidaturas-de-moro-e-deltan-
provam-que-lava-jato-atuou-como-partido-politico-diz-pesquisador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-05 08:05:55
Título: Chapada dos Veadeiros: projeto de lei visa cortar 73% da área de 
preservação e oposição reage 
Descrição: Autor da proposta alega necessidade de sustar “aumento desmedido” da 
área do parque nacional localizado em Goiás
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/chapada-dos-veadeiros-projeto-
deleivisa-cortar-73-da-area-de-preservacao-e-oposicao-reage
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-05 18:32:33
Título: PSOL pede ao TCU que investigue liberação de R$ 1,2 bilhão para aprovar 
a PEC dos Precatórios
Descrição: 'É inconcebível que o processo democrático seja influenciado por 
disponibilidade de recursos por parte do governo', diz o partido
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/psol-pede-ao-tcu-que-investigue-
liberacao-de-r-12-bilhao-para-aprovar-a-pec-dos-precatorios/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-05 15:43:06
Título: A pouco mais de 15 dias do Enem, coordenadores responsáveis pela prova 
pedem exoneração
Descrição: A saída teria a ver com divergências em relação à presidência do 
órgão, liderada por Danilo Dupas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/a-pouco-mais-de-15-dias-do-
enem-coordenadores-responsaveis-pela-prova-pedem-exoneracao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-05 14:24:29
Título: Dieese: cesta básica chega a subir 30% em um ano e salário mínimo 
deveria ser de R$ 5,8 mil
Descrição: Entre janeiro e outubro de 2021, o custo médio teve alta em todas as 
capitais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/dieese-cesta-basica-chega-a-
subir-30-em-um-ano-e-salario-minimo-deveria-ser-de-r-58-mil/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-05 19:44:05
Título: Entenda quem ganha com a crise: lucro do Bradesco foi de R$ 6,6 bilhões 
no terceiro trimestre, alta de 58,5%
Descrição: Você ainda tem dúvida sobre quem lucra com a crise em plena pandemia 
enquanto o povo passa fome, toma sopa de osso e assa pé de galinha? Segundo a 
Economatica,  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no 
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/entenda-quem-ganha-com-a-crise-
lucro-do-bradesco-foi-de-r-66-bilhoes-no-terceiro-trimestre-alta-de-585/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-05 15:15:35
Título: Canalhas, mil vezes canalhas: assumam! Por Kakay
Descrição: “A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível 
viver só, nasceste escravo.” [Fernando Pessoa] Por Antônio Carlos de Almeida 
Castro, Kakay* Eu sempre falo para os estudantes  Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/canalhas-mil-vezes-canalhas-
assumam-por-kakay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-06 01:58:04
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Título: Frente Ampla com Alckmin não é uma tática “genial”. É uma aventura – Por
Valerio Arcary
Descrição: Não é possível empolgar os trabalhadores e os movimentos sociais sem 
um programa contra os ajustes neoliberais
Url :https://revistaforum.com.br/rede/frente-ampla-com-alckmin-nao-e-uma-tatica-
genial-e-uma-aventura-por-valerio-arcary/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-06 00:35:21
Título: Conhecendo os Evangélicos Progressistas: Magali Cunha – Por pastor Zé 
Barbosa Jr
Descrição: Uma das maiores ações contra a disseminação de fake News entre a 
comunidade evangélica no Brasil, foi idealizada e coordenada por Magali
Url :https://revistaforum.com.br/rede/conhecendo-evangelicos-progressistas-
magali-cunha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 23:54:54
Título: Nova crise? Dois coordenadores do Enem pedem demissão a 16 dias da prova
Descrição: Os responsáveis por Exames de Certificação e pela Logística de 
Aplicação do Inep deixaram cargos por discordarem da postura do presidente da 
instituição, que é acusado de assédio moral
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/dois-coordenadores-enem-demissao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 22:26:48
Título: Lula cancela entrevista e presta solidariedade aos fãs, amigos e 
familiares de Marília Mendonça
Descrição: Fernando Haddad e outros inúmeros políticos também comentaram o 
trágico acidente aéreo que tirou a vida da cantora e de outras 4 pessoas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-cancela-entrevista-e-presta-
solidariedade-aos-fas-amigos-e-familiares-de-marilia-mendonca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 19:30:05
Título: Alexandre de Moraes mantém pedido da CPI sobre suspensão de Bolsonaro 
das redes
Descrição: O presidente pretendia ver anulados os requerimentos que solicitavam 
a suspensão de suas contas nas redes, além da quebra de seu sigilo telemático, 
pedido será analisado pela PGR
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/alexandre-de-moraes-mantem-pedido-da-
cpi-sobre-suspensao-de-bolsonaro-das-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 18:17:08
Título: General Santos Cruz vira conselheiro de campanha de Moro
Descrição: Os dois integraram o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro e 
tentam construir uma \terceira via\ em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-santos-cruz-vira-conselheiro-
de-campanha-de-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 17:56:17
Título: Alckmin é o único tucano que gosta de pobre, teria dito Lula sobre 
compor chapa
Descrição: O ex-governador de São Paulo está praticamente de saída do PSDB e as 
negociações para compor com o petista envolveriam sua ida para o PSB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alckmin-e-o-unico-tucano-que-gosta-de-
pobre-teria-dito-lula-sobre-compor-chapa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 16:16:05
Título: Em ato com Greta Thunberg na COP26, jovens pedem “fora Bolsonaro”, veja 
vídeos
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Descrição: Passeata pelo clima em Glasgow, na Escócia, reuniu milhares jovens 
ativistas, de diferentes países, incluindo indígenas do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/global/ato-greta-thunberg-fora-bolsonaro-cop26/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 15:26:27
Título: Professora é acusada de “acobertar criminosos” por defender sem-teto em 
Itapema-SC
Descrição: Dalila Pedrini, ex-vice-presidenta do Conselho Nacional de 
Assistência Social, foi suspensa do conselho municipal sem direito a 
contraditório
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/professora-e-acusada-de-
acobertar-criminosos-por-defender-sem-teto-em-itapema-sc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 12:52:52
Título: Carlos Bolsonaro ganha passaporte diplomático para passear na Itália
Descrição: Filho de Bolsonaro não poderia ter entrado no país com passaporte 
comum por conta das restrições em função da pandemia do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-ganha-passaporte-
diplomatico-para-passear-na-italia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 11:29:29
Título: Ex-bailarina do Faustão diz ter sofrido racismo em loja de grife: 
“Indignada”
Descrição: Carol Tozaki afirmou que não pretende processar shopping em SP, mas 
que não queria se calar frente à situação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ex-bailarina-faustao-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-05 10:49:10
Título: Planalto decreta sigilo de 100 anos para exames de anticorpos de 
Bolsonaro
Descrição: Presidente sempre alegou que não precisa tomar vacina do coronavírus,
pois apresenta taxa de imunoglobulina que o protege
Url :https://revistaforum.com.br/politica/planalto-decreta-sigilo-de-100-anos-
para-exames-de-anticorpos-de-bolsonaro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-05 11:00:37
Título: Empresa dos EUA fez experimentos de risco na China com vírus da síndrome
respiratória do Oriente Médio
Descrição: Documentos da EcoHealth Alliance contradizem afirmações anteriores 
sobre as experiências em Wuhan com o vírus da MERS.The post Empresa dos EUA fez 
experimentos de risco na China com vírus da síndrome respiratória do Oriente 
Médio appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/05/empresa-eua-experimentos-virus-china/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-05 03:00:53
Título: Ver em camadas o cruzamento dos mundos. Entrevista especial com Jaider 
Esbell
Descrição:  
A entrevista a seguir foi publicada pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU 
originalmente em 24 de agosto de 2018. Sua retomada faz parte de um gesto de 
recuperar a memória de Jaider Esbell, que foi enco [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/582100-ver-em-camadas-o-cruzamento-dos-mundos-
entrevista-especial-com-jaider-esbell
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-05 03:00:00
Título: Metaverso: entre planos e incertezas, o risco de uma “bolha sem fora”. 
Entrevista especial com Paula Sibilia
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Descrição: Enquanto o metaverso distópico, por exemplo, do livro Snow Crash, de 
Neal Stephenson, de três décadas atrás, apresentava um mundo violento e 
cinzento, hoje, quando se pensa em http://www.ihu.unisinos.br/614221-metaverso-
entre-planos-e-incertezas-o-risco-de-uma-bolha-sem-fora-entrevista-especial-com-
paula-sibilia
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-06 00:00:00
Título: Desembargador que livrou Lira de virar ficha-suja é alvo da PF
Descrição: O desembargador responsável pela decisão que salvou a carreira 
política de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, é alvo de 
uma investigação da Polícia Federal sobre irregularidades no Judiciário de 
Alagoas.Leia mais (11/06/2021 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/desembargador-que-livrou-lira-de-virar-ficha-suja-e-alvo-da-
pf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-05 00:00:00
Título: Ameaça de Bolsonaro no 7 de Setembro foi 'arroubo de retórica', diz PGR 
ao STF
Descrição: A PGR (Procuradoria-Geral da República) defendeu nesta sexta-feira 
(5) que seja arquivado o pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para que
o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por ter feito ameaças golpistas em 
manifestação no feriado de 7 de Setembro.Leia mais (11/05/2021 - 22h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/ameaca-de-bolsonaro-no-7-de-setembro-foi-arroubo-de-retorica-
diz-pgr-ao-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-05 00:00:00
Título: Rosa Weber suspende emenda parlamentar estratégica para Bolsonaro
Descrição: A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou 
nesta sexta-feira (5) a suspensão das emendas parlamentares que são pagas a 
deputados e senadores e controladas pelo relator-geral da lei orçamentária que 
passa pelo Congresso.Leia mais (11/05/2021 - 20h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/rosa-weber-do-stf-suspende-emendas-de-relator-no-
congresso.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-05 00:00:00
Título: MST receberá lulistas, PCdoB e PSB para exibição de 'Marighella' em 
local de ataques na Bahia
Descrição: A exibição do longa \Marighella\, dirigido por Wagner Moura, no 
assentamento Jacy Rocha do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em
Prado, na Bahia, no sábado (6), contará com a presença do estafe de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e políticos de PCdoB e PSB.Leia mais (11/05/2021 - 14h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/mst-recebera-lulistas-pcdob-e-psb-para-exibicao-de-
marighella-em-local-de-ataques-na-bahia.shtml
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