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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-07 19:57:50
Título: Cesta básica até 31% mais cara mostra como inflação e fome caminham
juntas
Descrição: Dados do Dieese revelam disparada de preços nos últimos 12 meses,
enquanto o salário mínimo perde poder de compra e é 5,5 vezes menor do que
deveria. Fome e miséria tornaram-se a grande marca da política econômica do
governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cesta-basica-31-mais-cara-inflacaofome-caminham-juntas/
Fonte: Poder360
Título: Precatórios: ao menos 3 votaram de forma irregular, dizem especialistas
Descrição: Ainda na 4ª feira, congressistas contaram ao Poder360 que já não
estavam mais em missão e ainda assim votaram
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/precatorios-ao-menos-3-votaram-deforma-irregular-dizem-especialistas/
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-08
Título: Em nova ação contra irregularidades de Arthur Lira, Rosa Weber manda
Câmara explicar votação da PEC dos Precatórios
Descrição: A ação foi impetrada pelo deputado Rodrigo Maia, argumentando que a
aprovação do texto descumpriu normas do regimento
Url : https://www.brasil247.com/brasil/em-nova-acao-contra-irregularidades-dearthur-lira-rosa-weber-manda-camara-explicar-votacao-da-pec-dos-precatorios
Fonte: Congresso em Foco
Título: Governo gastou mais para divulgar nota de R$ 200 do que com campanha de
prevenção à covid
Descrição: A Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal gastou
mais com a divulgação da cédula de R$ 200 do que com propagandas sobre a
prevenção à covid-19, nos quase dois anos da pandemia. De acordo com
levantamento do jornal O Globo, o Planalto desembolsou R$ 18,8 milhões com a
divulgação da nova cédula enquanto [ ]The post Governo gastou mais para divulgar
nota de R$ 200 do que com campanha de prevenção à covid appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/governo-gastou-mais-paradivulgar-nota-de-r-200-do-que-com-campanha-de-prevencao-a-covid/
Fonte: MST - Brasil
Data: 2021-11-07
Título: Cinema no Assentamento: Marighella é exibido em área do MST na Bahia
Descrição: O cinema chegou no Assentamento Jacy Rocha e logo o cheiro de pipoca
tomou conta de toda a área. Mas dessa vez ninguém precisou comprar ingresso. A
bilheteria era a porteira do assentamento com a bandeira hasteada, a contagem
regressiva eram as palavras de ordem e na tela montada na área do assentamento,
Marighella era exibido com sua poesia e resistência em luta. Não dava para negar
a ansiedade do público. Todos e todas contavam as horas para a sessão especial
do filme dirigido por Wagner Moura que já está em cartaz nos mais diversos
cinemas do país. O assentamento localizado na cidade de Prado, no Extremo Sul da
Bahia, recebeu centenas de camponeses e camponesas de todas as regiões do
estado, que misturavam-se com artistas, equipe do filme, políticos e diversos
amigos e amigas do MST que já organizavam-se nas cadeiras enfileiradas para
acompanhar o longa-metragem.
Url : https://mst.org.br/2021/11/07/cinema-no-assentamento-marighella-e-exibidoem-area-do-mst-na-bahia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-07 17:50:02
Título: Análise | Carlos Marighella, o comunista: por que sua luta é presente,
hoje, amanhã e sempre
Descrição: Historiador conta \Ele amou com toda a intensidade possível,a vida,
as mulheres, os amigos e a humanidade trabalhadora\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/07/analise-carlos-marighella-ocomunista-por-que-sua-luta-e-presente-hoje-amanha-e-sempre
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-07 09:00:04
Título: Revolução Russa de 1917: como o evento mudou o país e o mundo e qual é
sua herança hoje?
Descrição: O dia 7 de novembro de 1917 entrou na história da Rússia pela
Revolução de Outubro. Por ocasião do aniversário, a Sputnik Brasil falou com um
historiador da USP sobre o evento e sua herança no mundo contemporâneo.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021110718196142-revolucao-russa-de-1917como-o-evento-mudou-o-pais-e-o-mundo-qual-e-sua-heranca-hoje/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-07 17:39:06
Título: Mensagens inéditas mostram como Dallagnol combinava pressão a juízes com
procuradores
Descrição: Diário do Centro do Mundo e Cafezinho tiveram acesso a mensagens
exclusivas do banco de dados da operação Spoofing, confira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mensagens-ineditas-mostram-comodallagnol-combinava-pressao-a-juizes-com-procuradores/
Fonte: Montedo
Data: 2021-11-07
Título: Chefe de milícia fraudou processo seletivo e atuou como sargento da FAB
por dois anos
Descrição: FAB empregou chefe de milícia do ES por quase dois anos. Gilbert
Wagner, o Waguinho, é acusado de levar uma das milícias mais perigosas do Rio de
Janeiro para o litoral do Espírito Santo. Por Tácio Lorran. O Comando da
Aeronáutica empregou por quase dois anos, entre maio de 2018 e março de 2020, um
homem acusado de chefiar uma milícia na cidade de Marataízes, no litoral do
Espírito Santo, e que carrega consigo uma série de acusações de crimes
hediondos.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/11/07/chefe-de-milicia-fraudou-processoseletivo-e-atuou-como-sargento-da-fab-por-dois-anos/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-11-07
Título: Professores eméritos lançam carta de repúdio a Bolsonaro por excluir
cientistas de honraria
Descrição: Após abaixo-assinado de cientistas contra decisão de Bolsonaro,
que retirou da Ordem Nacional do Mérito Científico concedida aos pesquisadores
Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda e Adele Schwartz Benzaken, professores
eméritos lançaram carta de repúdio ao presidente. A exclusão dos cientistas
aconteceu por causa de posições contrárias ao uso da cloroquina para o
tratamento de pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Em carta assinada por 30
eméritos da UFRJ, os docentes vieram a público “expressar a sua indignação e
repudiar a injusta exclusão”. Com informações do Globo.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/professores-cartarepudio-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-07 22:25:13
Título: Resultado prático: número de negros na UFRJ aumentou 71% com cotas
Descrição: Já na Uerj, número de alunos que abandona o curso é menor que entre
os não cotistas, assim como o índice de formados é maior se comparado aos que
entraram na chamada “ampla concorrência”

Url :https://revistaforum.com.br/brasil/resultado-pratico-numero-negros-ufrjaumentou-71-cotas/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Há 190 anos, Brasil ganhava primeira lei contra escravidão
Descrição: Legislação previa combater o tráfico negreiro, depois de promulgada,
contudo, 750 mil escravos ainda foram trazidos ao país, fazendo com que a norma
ficasse conhecida como algo ‘\para inglês ver\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/há-190-anos-brasil-ganhava-primeira-lei-contraescravidão/a-59748115?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-07 14:04:46
Título: Negros (as) na Política
Descrição: O programa Fórum Onze e Meia deste domingo (07/11) falará sobre a
Negros (as) na política” . Apresentação: Anderson Moraes Convidados: Olivia
Santana (PCdoB/BA) é pedagoga, deputada estadual, presidenta da Comissão dos
Direitos da Mulher da Alba (2019) e foi vereadora de Salvador por 10 amos.
Simony dos Anjos é Cientista Social(Unifesp), mestra em Educação [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/negros-as-na-politica/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-07 11:49:14
Título: Da captura ao sonho da demarcação: a resistência ancestral dos 33 avácanoeiro do Araguaia
Descrição: Povo que mais resistiu ao contato com o colonizador no Brasil Central
teve terra declarada no dia do golpe de 2016
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/07/da-captura-ao-sonho-dademarcacao-a-resistencia-ancestral-dos-33-ava-canoeiro-do-araguaia
Fonte: Vatican News - Português
Título: A cultura do encontro: o futuro do diálogo intercultural e interreligioso
Descrição: Um ano após a publicação da Encíclica Fratelli tutti, o Centro
Religioso Berkley pela Paz e Assuntos Mundiais da Universidade de Georgetown,
nos EUA, e a revista dos Jesuítas Civiltà Cattolica, promovem em Roma uma
conferência sobre a “Cultura do Encontro”.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-11/futuro-do-dialogointercultural-e-inter-religioso-conferencia.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-07 16:34:45
Título: Investigações do acidente que matou Marília Mendonça avançam, avião não
tinha caixa preta
Descrição: Perícia no local foi encerrada e há confirmação que o bimotor atingiu
cabo de alta tensão antes de cair
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/07/investigacoes-do-acidente-quematou-marilia-mendonca-avancam-aviao-nao-tinha-caixa-preta
Fonte: Viomundo
Data: 2021-11-07
Título: José Dirceu: PEC dos Precatórios destrói Bolsa Família, empurra Brasil para o
precípio e adota compra aberta de votos
Descrição: José Dirceu, em A Terra é Redonda. O país se move sempre na direção
contrária ao rumo que deveria seguir. A cada decisão e operação política do
governo Bolsonaro, as perspectivas para 2022 e para o futuro se tornam piores.
Nada ficará de pé e o próximo governo terá que ter como prioridade zero a
reconstrução nacional.
A PEC dos Precatórios é um exemplo cabal desse processo de caminhar na
contramão, de destruir boas políticas públicas para substituí-las sempre por
algo bem pior ou simplesmente pelo vazio. A PEC dos Precatórios enterra um
programa social, o Bolsa Família, não apenas bem-sucedido como aclamado em todo
o mundo como exemplo de política social com retorno comprovado – inclusive no

estímulo ao crescimento econômico, à distribuição de renda e ao incentivo ao
estudo.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/jose-dirceu-pec-dos-precatoriosdestroi-bolsa-familia-empurra-brasil-para-o-precipio-e-adota-compra-aberta-devotos.html
Fonte: Poder360
Título: Instagram oculta postagens de Carlos Bolsonaro e marca como falsas
Descrição: Texto desinforma sobre trecho de uma entrevista do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT)
Url :https://www.poder360.com.br/midia/instagram-oculta-postagens-de-carlosbolsonaro-e-marca-como-falsas/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Sem ser votada pelo Congresso, MP da crise energética perde validade
Descrição: A Medida Provisória 1055/21, que criou um grupo interministerial para
assegurar o fornecimento de energia elétrica neste ano, perdeu a validade neste
domingo (7) sem ter sido votada pela Câmara e pelo Senado. O texto foi publicado
em junho pelo Executivo com o objetivo de contornar os efeitos que a falta de
chuvas neste e [ ]The post Sem ser votada pelo Congresso, MP da crise energética
perde validade appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/sem-ser-votadapelo-congresso-mp-da-crise-energetica-perde-validade/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-07 16:01:41
Título: PMs que imobilizaram mulher com bebê no chão sofrerão investigação
criminal, diz chefe do MP-MG
Descrição: Prefeito da cidade de Itabira \manifestou repulsa\ à ação dos
militares, Polícia Civil diz que também vai investigar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/07/pms-que-imobilizaram-mulher-combebe-no-chao-sofrerao-investigacao-criminal-diz-chefe-do-mp-mg
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-07 14:58:49
Título: Fachin afirma que TSE punirá fake news: ‘Responsável por radicalismo e
violência política’
Descrição: Ministro assumirá presidência do TSE após saída de Barroso, e
posteriormente passará o cargo ao ministro Alexandre de Moraes
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fachin-afirma-que-tse-punirafake-news-responsavel-por-radicalismo-e-violencia-politica/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-07 11:54:15
Título: Decisão de Rosa Weber sobre orçamento secreto divide colegiado do STF
Descrição: Um julgamento no plenário virtual vai revisar a ordem liminar de
suspensão na próxima terça-feira, 9
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/decisao-de-rosa-weber-sobreorcamento-secreto-divide-colegiado-do-stf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-07 21:10:33
Título: Suspensão de emendas de Lira divide STF, mas decisão de Rosa deve ser
mantida
Descrição: Se confirmado no julgamento da terça (9), freio imposto pela ministra
à manobra abusiva e antidemocrática do presidente da Câmara para satisfazer as
vontades de Bolsonaro significará uma dura derrota ao parlamentar alagoano, que
perderá poder
Url :https://revistaforum.com.br/politica/suspensao-emendas-lira-divide-stf-masrosa-ser-mantida/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-07 18:42:38

Título: Contrariando portaria de Bolsonaro, Prefeitura de SP seguirá demitindo
não vacinados
Descrição: Procuradoria-Geral do Município afirma que capital paulista tem
regime jurídico próprio e decisão federal não se aplica a seus servidores
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/contrariando-portaria-bolsonaroprefeitura-sp-seguira-demitindo-nao-vacinados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-07 15:29:36
Título: Presidente do PT-SP, Luiz Marinho admite: Alckmin pode ser vice de Lula
Descrição: \O momento é de diálogos, conversas, construção de pontes\, diz o
dirigente, que é ex-prefeito de São Bernardo do Campo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-do-pt-sp-luiz-marinhoadmite-alckmin-pode-ser-vice-de-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-07 13:33:48
Título: #CPIdoBolsolão: cresce nas redes pressão para investigar “orçamento
secreto”
Descrição: Bolsonaro liberou, às vésperas da votação da PEC dos Precatórios,
R$1,2 bilhão em emendas, que foram distribuídas por Lira para \comprar\ apoio de
parlamentares a projeto de interesse do governo
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/cpidobolsolao-cresce-nas-redespressao-para-investigar-orcamento-secreto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-07 00:27:12
Título: Renan Calheiros ataca “orçamento secreto” de Lira e Bolsonaro
Descrição: Senador alagoano, que foi relator da CPI do Genocídio, afirmou que
prática “não é compatível com sistema democrático”. Ele parabenizou o STF pelo
prazo de 24 horas dado para Lira se explicar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-calheiros-ataca-orcamentosecreto-lira-bolsonaro/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-07 03:00:00
Título: Desequilíbrio energético e eventos extremos poderão ser o novo normal no
final do século. Entrevista especial com Alexandre Costa
Descrição:
Entre os fenômenos observáveis que corroboram a existência de um
http://www.ihu.unisinos.br/614264-desequilibrio-energetico-e-eventos-extremospoderao-ser-o-novo-normal-no-final-do-seculo-entrevista-especial-com-alexandrecosta
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-08 04:30:00
Título: Sob pressão no exterior e da indústria nacional, Brasil sinaliza ceder
em mercado de carbono
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/sob-pressao-no-exterior-da-industrianacional-brasil-sinaliza-ceder-em-mercado-de-carbono-1-25267890
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-07 17:49:11
Título: Mudanças climáticas: 5 boas notícias sobre a luta contra o aquecimento
global
Descrição: Estamos testemunhando efeitos devastadores sobre as vidas de bilhões
de pessoas causados pela elevação da temperatura média global, mas também há
sinais de esperança para o nosso futuro. Conheça alguns deles.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59077592?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-07 23:47:35

Título: Harvey Milk: o ativista gay homenageado pela Marinha dos EUA décadas
depois de ser banido
Descrição: Harvey Milk foi obrigado a deixar o serviço militar por causa de sua
sexualidade. Depois, se tornou um dos primeiros políticos americanos abertamente
homossexuais.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59202105?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-07 00:00:00
Título: PEC dos Precatórios tem cenário indefinido com dúvida de votos na Câmara
e no STF
Descrição: Até o fim da noite deste domingo (7), o governo ainda não tinha voto
suficiente entre deputados para o segundo turno da PEC dos Precatórios, nem voto
suficiente no Supremo Tribunal Federal para derrubar a liminar da ministra Rosa
Weber contra as emendas de relator, as chamadas RP-9.Leia mais (11/07/2021 23h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/pec-dos-precatorios-tem-cenario-indefinido-comduvida-de-votos-na-camara-e-no-stf.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-07 00:00:00
Título: Barroso defende importância das supremas cortes na democracia em debate
com professores de Harvard
Descrição: O ministro Luís Roberto Barroso participou de debate no domingo (7) a
convite da Universidade de Har-vard com professores para debater o papel das
cortes.Leia mais (11/07/2021 - 23h25)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/barroso-defende-importancia-das-supremas-cortes-nademocracia-em-debate-com-professores-de-harvard.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-07 00:00:00
Título: Diretor-geral da PF leva irmão delegado para viagem oficial de 7 dias na
Tunísia
Descrição: O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, levou seu irmão
para uma viagem de trabalho à Tunísia, entre 24 e 30 de outubro. Fabio Henrique
é delegado federal, mas não ocupa nenhuma função no órgão que justifique a
ida.Leia mais (11/07/2021 - 23h25)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/diretor-geral-da-pf-leva-irmao-delegado-para-viagemoficial-de-7-dias-na-tunisia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-07 00:00:00
Título: Chapa Lula/Alckmin seria boa ideia, talvez boa demais para o Brasil de
2018
Descrição: Na última semana, Mônica Bergamo noticiou que Lula e Geraldo Alckmin
discutem a formação de uma chapa para disputar a presidência da república em
2022. Sou a favor, mas tenho dúvidas se é possível. Talvez nós, como país, não
tenhamos mais o nível de inteligência coletiva, senso de responsabilidade e
caráter necessários para fazer algo assim.Leia mais (11/07/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2021/11/chapa-lulaalckmin-seria-boa-ideiatalvez-boa-demais-para-o-brasil-de-2018.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-07 18:26:57

Título: Diretor de maior banco da Rússia aponta razões da crise energética na
Europa
Descrição: A origem do rápido aumento de preços energéticos na Europa está em um
conjunto de fatores que envolveu erros por parte dos reguladores europeus,
segundo German Gref, diretor-executivo do banco russo Sberbank.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021110718203483-diretor-de-maior-bancoda-russia-aponta-razoes-da-crise-energetica-na-europa/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-07 13:40:16
Título: Parlamento cubano condena 'conteúdo ingerencionista' de resolução do
Congresso dos EUA contra Cuba
Descrição: Na quarta-feira (3), a Câmara dos Representantes dos EUA emitiu uma
declaração de apoio aos protestos contra o governo de Cuba em julho e aos
marcados para 15 de novembro.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021110718202888-parlamento-cubanocondena-conteudo-ingerencionista-de-resolucao-do-congresso-dos-eua-contra-cuba/

