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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-08 19:17:12
Título: Gasolina sobe pela 5ª semana seguida e máxima chega a 8 reais por litro
Descrição: Em 20 estados é possível encontrar o litro a mais de 7 reais, diz a 
ANP
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/gasolina-sobe-pela-5a-semana-
seguida-e-maxima-chega-a-8-reais-por-litro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 16:59:47
Título: Lira desafia STF, critica OAB e mantém nova votação da PEC dos 
Precatórios nesta terça-feira
Descrição: Presidente da Câmara também acusou os opositores da Proposta de 
Emenda Constitucional de terem motivações eleitorais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/lira-desafia-stf-critica-oab-e-
mantem-nova-votacao-da-pec-dos-precatorios-nesta-terca-feira

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 03:01:51
Título: PEC dos Precatórios: PDT muda de lado e vai orientar voto não
Descrição: PDT havia orientado voto favorável ao projeto defendido por 
Bolsonaro, o que gerou uma crise no partido e até \suspensão\ da candidatura de 
Ciro Gomes à presidência
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pec-dos-precatorios-pdt-muda-de-lado-
e-vai-orientar-voto-nao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 01:53:45
Título: Vice-presidente da Câmara detona PEC dos Precatórios: “furo do teto, 
calote e pedalada fiscal”
Descrição: Em entrevista ao Roda Viva, Marcelo Ramos (PL-AM) disse ainda que, se
PDT e PSB tivessem votado contra a PEC no primeiro turno, proposta teria sido 
derrotada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vice-presidente-camara-pec-
precatorios-pedalada-fiscal/

Fonte: New York Times
Data: 2021-11-08 18:10:08
Título: Os desinformadores de extrema-direita do Brasil encontram um espaço 
seguro no Telegram
Descrição: Em um ecossistema de mídia social que enfrenta crescente pressão para
combater notícias falsas e polarização, o Telegram é o disseminador mais 
permissivo de conteúdo - e desinformação.
Url :https://www.nytimes.com/2021/11/08/world/americas/brazil-telegram-
disinformation.html

Fonte: Montedo
Data: 2021-11-08
Título: Militar brasileiro assume função de Adjunto de Comando em Fort Benning –
EUA
Descrição: O Subtenente de Infantaria Flavio Alexandre de Luna, no dia 7 de 
outubro, assumiu a função de Command Sergeant Major International (CSM-I) do 
Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC), passando a 
fazer parte do grupo de comando daquela organização militar do Exército 
Americano, até outubro de 2022. O WHINSEC é uma instituição de ensino do 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos, vinculado ao Comando de Treinamento e
Doutrina do Exército dos Estados Unidos (TRADOC) que oferece educação e 
treinamento profissional para estudantes civis, militares e policiais de países 
de todo o hemisfério ocidental.
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Url : https://www.montedo.com.br/2021/11/08/militar-brasileiro-assume-funcao-de-
adjunto-de-comando-em-fort-benning-eua/ 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-08
Título: COP26: O número de lobistas de combustível fóssil é superior ao número 
de delegados de qualquer nação
Descrição: A contagem de 503 nomes na lista de convidados da ONU é maior que a 
de qualquer país, de acordo com uma análise feita por uma coalizão de grupos 
liderada pela Global Witness.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/08/cop26-fossil-fuel-lobbyists-
outnumber-any-nations-delegates/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 19:21:57
Título: Artistas entregam a Luis Fernando Verissimo desenhos em repúdio aos 
ataques contra seu retrato
Descrição: A pasta contém 25 desenhos e alguns breves textos feitos por artistas
da mostra e também por participantes do desagravo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/artistas-entregam-a-luis-
fernando-verissimo-desenhos-em-repudio-aos-ataques-contra-seu-retrato

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 17:58:41
Título: Artigo | Exibição de Marighella nos cinemas é uma vitória contra a 
censura e deve ser celebrada
Descrição: Lançamento do filme de Wagner Moura sobre o guerrilheiro é um ato de 
coragem, sobretudo na atual conjuntura brasileira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/artigo-exibicao-de-marighella-
nos-cinemas-e-uma-vitoria-contra-a-censura-e-deve-ser-celebrada 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 15:23:49
Título: “Marighella”, de Wagner Moura, já é o filme nacional mais visto do ano
Descrição: Estrelado por Seu Jorge, cinebiografia do guerrilheiro que lutou 
contra a ditadura militar no Brasil sofreu ataques de haters bolsonaristas no 
IMDb
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/marighella-de-wagner-moura-ja-e-o-
filme-nacional-mais-visto-do-ano/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 18:27:34
Título: Enem: entenda por que profissinais do Inep pediram demissão na véspera 
do exame
Descrição: Equipes relatam clima de insegurança e medo no cotidiano do órgão, 
Assinep responsabiliza \postura da alta gestão\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/enem-entenda-porque-
profissinais-do-inep-pediram-demissao-na-vespera-do-exame

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 10:15:38
Título: Epidemiologista premiado mundialmente aponta negacionismo para rejeitar 
medalha de Bolsonaro
Descrição: César Victora recusou a homenagem indicando também as perseguições 
aos cientistas e os cortes nas verbas para a ciência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/epidemiologista-premiado-
mundialmente-aponta-negacionismo-para-rejeitar-medalha-de-bolsonaro

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-08
Título: Deputada bolsonarista quer acabar com a infância legalizando o trabalho 
infantil
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Descrição: PEC propõe que crianças a partir de 14 anos, trabalhem. Para 
secretário de Relações de Trabalho da CUT, lugar de criança é na escola. MPT diz
que governo quer acabar com aprendizagem
Url : https://www.cut.org.br/noticias/deputada-bolsonarista-quer-acabar-com-a-
infancia-legalizando-o-trabalho-infantil-e28b 

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-08 12:28:10
Título: Corte de verba na ciência asfixia até o Sirius, programa mais inovador 
em que o Brasil já investiu
Descrição: Nem mesmo o acelerador de partículas, tecnologia dominada por somente
3 países, escapa da falta de verbas, e os projetos na área entram em modo 
‘sobrevivência’
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-08/corte-de-verba-na-ciencia-
asfixia-ate-o-sirius-programa-mais-inovador-em-que-o-brasil-ja-investiu.html
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-08 19:26:44
Título: YouTube lucra com discurso violento e impulsiona carreira política de 
policiais influenciadores
Descrição: Youtubers policiais ganham fama e dinheiro ao expor histórias de 
perseguições, mortes e violência na plataforma. The post YouTube lucra com 
discurso violento e impulsiona carreira política de policiais influenciadores 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/08/youtube-lucra-com-discurso-violento-e-
impulsiona-carreira-politica-de-policiais-influenciadores/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2021-11-08
Título: Ao capital interessa a violência, a nós interessa a emancipação!
Descrição: Na Coluna Aromas de Março deste mês, Mulheres Sem Terra trazem como 
pauta o combate às violências no cotidiano
Url : https://mst.org.br/2021/11/08/ao-capital-interessa-a-violencia-a-nos-
interessa-a-emancipacao/ 

Fonte: Vatican News - Português
Título: Assis: a programação do Papa com os pobres
Descrição: Será um encontro de oração e testemunho: assim a Sala de Imprensa da 
Santa Sé comunicou a programação do Papa Francisco em Assis no próximo dia 12 de
novembro por ocasião do Dia Mundial dos Pobres. Serão cerca de três horas 
passadas junto com 500 pessoas em situação de pobreza de toda a Europa, um tempo
curto mas intenso de escuta e oração
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-11/papa-francisco-assis-dia-
dos-pobres-programa.html

Fonte: Poder360
Título: Auxílio Brasil terá benefício mensal médio de R$ 217,18
Descrição: Bolsonaro editou decreto fixando valores do programa e quer auxílio 
temporário para chegar a R$ 400
Url :https://www.poder360.com.br/economia/auxilio-brasil-tera-beneficio-mensal-
medio-de-r-21718/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 18:37:33
Título: Conselho eleitoral aponta reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua
Descrição: FSLN tem 74,9% da preferência contra 14,7% do 2º colocado apontam 
resultados preliminares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/conselho-eleitoral-aponta-
reeleicao-de-daniel-ortega-na-nicaragua
 
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-08
Título: Centrais Sindicais entregam peças à usina venezuelana que doou oxigênio ao Brasil
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Descrição: O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, concluiu a visita à 
Venezuela na casa do Nicolás Maduro, onde o presidente venezuelano fez questão 
de receber a comitiva de sindicalistas brasileiros, no sábado (6). Sérgio Nobre 
e o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, cumpriram a tarefa que os 
levaram ao país vizinho: doar peças à Usina Sidor, em Guayana, em retribuição à 
doação de oxigênio hospitalar à população de Manaus, em janeiro deste ano. Na 
usina, a 300 quilômetros de Caracas, foram recebidos pelo ministro das Relações 
Exteriores da Venezuela, o chanceler Jorge Arreaza, e pelos trabalhadores e 
trabalhadoras da planta. 
Url :  https://www.cut.org.br/noticias/centrais-sindicais-entregam-pecas-a-
usina-venezuelana-que-doou-oxigenio-ao-brasi-f21e 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 17:08:50
Título: Os rostos da Ocupação 8 de Março do MTST em Recife: “Minha esperança é 
ter minha moradia digna”
Descrição: 350 famílias vivem em um terreno em Boa Viagem, área nobre da 
capital, e já venceram a primeira tentativa de despejo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/os-rostos-da-ocupacao-8-de-
marco-do-mtst-em-recife-minha-esperanca-e-ter-minha-moradia-digna

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-09 01:22:07
Título: Disputa pelo teto de gastos expõe o ‘mensalão’ de Bolsonaro
Descrição: Supremo Tribunal Federal vai decidir se é lícita ou não a destinação 
de recursos sem transparência. Especialistas comparam prática ao esquema petista
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-09/disputa-pelo-teto-de-gastos-
expoe-o-mensalao-de-bolsonaro.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 14:56:32
Título: Ausente de acordo ambiental latino-americano, Brasil expõe contradição 
entre discurso e prática
Descrição: Acordo de Escazú é resultado de conferência ambiental realizada no 
Rio de Janeiro e prevê a defesa de ativistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/ausente-de-acordo-ambiental-
latino-americano-brasil-expoe-contradicao-entre-discurso-e-pratica

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-08 14:45:38
Título: Das ruas aos espaços oficiais, indígenas conquistam protagonismo inédito
na COP-26
Descrição: Com reconhecimento de papel no enfrentamento à crise climática, 
guardiões de 80% da biodiversidade do planeta têm vozes amplificadas em Glasgow 
e querem gerir fundos climáticos
Url :https://apublica.org/2021/11/das-ruas-aos-espacos-oficiais-indigenas-
conquistam-protagonismo-inedito-na-cop-26/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 14:01:21
Título: Falta de acesso à vacina e à máscara: Caximba é recordista de casos de 
covid em Curitiba (PR)
Descrição: Bairro tem 3.095 casos para cada 10 mil habitantes, a maior taxa de 
contágio em Curitiba
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/falta-de-acesso-a-vacina-e-a-
mascara-caximba-e-recordista-de-casos-de-covid-em-curitiba-pr
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 11:12:18
Título: Jovem é morto com mais de 15 tiros durante operação policial em Curitiba
(PR)
Descrição: Eduardo Felipe tinha 16 anos e era trabalhador da reciclagem na 
comunidade Portelinha, moradores realizaram protesto
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/jovem-e-morto-com-mais-de-15-
tiros-durante-operacao-policial-em-curitiba-pr
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 10:44:19
Título: Não vacinados representam quase 80% dos internados com covid-19 no 
Distrito Federal
Descrição: Monitoramento considera os pacientes admitidos ou que receberam alta 
do Hospital de Campanha do Gama
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/nao-vacinados-representam-quase-
80-dos-internados-com-covid-19-no-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 10:29:54
Título: Luis Arce completa 1 ano na presidência da Bolívia: veja um balanço da 
gestão
Descrição: Após 12 meses de governo do MAS-IPSP, Bolívia volta a estar entre as 
nações que mais crescem na América Latina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/luis-arce-completa-1-ano-na-
presidencia-da-bolivia-veja-um-balanco-da-gestao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 09:12:35
Título: Candidatas negras na política no RJ foram alvo de 78% dos ataques 
virtuais na eleição passada
Descrição: Segundo Instituto Marielle Franco, 45% dos autores dos ataques contra
as candidatas não foram identificados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/candidatas-negras-na-politica-
no-rj-foram-alvo-de-78-dos-ataques-virtuais-na-eleicao-passada

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-08 08:27:26
Título: Militares frustrados com Bolsonaro planejam chapa em 2022: “Governo 
favorece os bancos”
Descrição: Seis partidos em formação são presididos por reservistas, líder do 
Defensores explica descontentamento com atual gestão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/militares-frustrados-com-
bolsonaro-planejam-chapa-em-2022-governo-favorece-os-bancos
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-08 20:09:01
Título: Lula fará agenda na Europa e será homenageado em Paris
Descrição: O petista se reunirá com lideranças políticas na Alemanha, na 
Bélgica, na França e na Espanha
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-fara-agenda-na-europa-e-
sera-homenageado-em-paris/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-08 18:37:52
Título: Foragido, Allan dos Santos compara Moraes a um ‘estuprador’ após 
revogação da prisão de Daniel Silveira
Descrição: O blogueiro bolsonarista apresentou uma 'questão hipotética' a 
seguidores em uma rede social
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/foragido-allan-dos-santos-
compara-moraes-a-um-estuprador-apos-revogacao-da-prisao-de-daniel-silveira/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-08 18:31:18
Título: Moro aciona STF para que PGR se posicione sobre depoimento de Bolsonaro 
à PF
Descrição: O ex-ministro da Justiça reclama de falta de isonomia nos 
procedimentos de inquérito aplicados a ele e ao presidente da República
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moro-aciona-stf-para-que-pgr-se-
posicione-sobre-depoimento-de-bolsonaro-a-pf/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-08 17:06:53
Título: Empresários cubanos pedem a Biden que suspenda sanções econômicas
Descrição: Biden defende \nova política em relação a Cuba\, suspendendo as 
restrições às viagens de turistas à ilha e às transferências de remessas
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/empresarios-cubanos-pedem-a-biden-
que-suspenda-sancoes-economicas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-08 16:49:39
Título: Moraes revoga a prisão de Daniel Silveira e o proíbe de usar as redes 
sociais
Descrição: 'O descumprimento injustificado de quaisquer medidas ensejará o 
restabelecimento da ordem de prisão', escreveu o ministro
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/moraes-revoga-a-prisao-de-
daniel-silveira-e-o-proibe-de-usar-as-redes-sociais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-08 16:39:58
Título: TCU deve julgar nesta semana se abre investigação sobre o ‘orçamento 
secreto’
Descrição: A análise está na pauta da quarta-feira 10, o objetivo é saber se 
Bolsonaro 'criou orçamento secreto em troca de apoio parlamentar'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tcu-deve-julgar-nesta-semana-se-
abre-investigacao-sobre-o-orcamento-secreto/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-08 15:24:55
Título: Lula completa dois anos de liberdade com vitórias judiciais em série e 
liderança nas pesquisas
Descrição: Após 'derrotar' Sergio Moro na Justiça e recuperar os direitos 
políticos, o petista se prepara para enfrentá-lo nas urnas em 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-completa-dois-anos-de-
liberdade-com-vitorias-judiciais-em-serie-e-lideranca-nas-pesquisas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-08 13:56:15
Título: Bolsonaro gastou mais de R$ 655 mil para participar de atos do 7 de 
Setembro
Descrição: Os gastos com dinheiro público no cartão corporativo do presidente 
foram classificados como sigilosos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-gastou-mais-de-r-655-
mil-para-participar-de-atos-golpistas-do-7-de-setembro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-08 19:33:35
Título: Após cassação de Francischini, quatro novos deputados tomaram posse na 
ALEP neste segunda-feira
Descrição: Sob protesto do presidente Jair Bolsonaro, quatro novos deputados 
estaduais tomaram posse nesta segunda-feira (08/11) na Assembleia Legislativa do
Paraná (ALEP). Eles foram convocados pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) com 
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/apos-cassacao-de-francischini-
quatro-novos-deputados-tomaram-posse-na-alep-neste-segunda-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-08 14:31:23
Título: Câmara confirma que PEC do Calote vai à votação de 2º turno na terça-
feira
Descrição: A PEC dos Precatórios (Proposta de Emenda à Constituição 23/21, do 
Poder Executivo), a PEC do Calote, é o destaque da pauta do Plenário da Câmara 
dos Deputados nesta semana.  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/camara-confirma-que-pec-do-calote-
vai-a-votacao-de-2o-turno-na-terca-feira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 01:02:14
Título: Globo adota passaporte da vacina obrigatório, funcionários não vacinados
podem ser demitidos
Descrição: Emissora instituiu nova norma a partir desta segunda-feira: ninguém 
entra em suas instalações sem estar vacinado e apresentar comprovante
Url :https://revistaforum.com.br/midia/globo-adota-passaporte-da-vacina-
obrigatorio-funcionarios-nao-vacinados-podem-ser-demitidos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 00:29:43
Título: Exército de butique: Militares treinam sob vigilância de traficantes no 
Rio
Descrição: Cena que mostra homens armados do crime organizado observando 
exercícios \de guerra\ é um resumo do teatro fardado dos generais de gabinete 
com suas polpudas pensões – Por Henrique Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/exercito-butique-militares-treinam-
vigilancia-traficantes-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 00:01:31
Título: No exterior, Lula se reúne com prefeita de Paris e ex-presidente do 
Parlamento Europeu
Descrição: Ex-presidente viaja esta semana à Europa, receberá prêmio na França e
terá reuniões com inúmeras lideranças progressistas, em diferentes países, 
confira a agenda
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-exterior-prefeita-paris-parlamento-
europeu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 23:48:26
Título: Em 2018, Bolsonaro relacionou Valdemar Costa Neto a “corruptos e 
condenados”
Descrição: \Qual partido não tem gente com problema?\, disse Bolsonaro em 2018 
ao comentar sobre o PL, legenda que escolheu para concorrer nas eleições de 
2022, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/2018-bolsonaro-valdemar-costa-neto-
corruptos-e-condenados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 23:03:13
Título: Lei Geral de Proteção de Dados tem sido usada para ocultar informações 
públicas
Descrição: Coalizão de entidades trava luta para que legislação que completou um
ano de vigência não seja usada com amparo para impor sigilo a fatos de interesse
da sociedade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lei-geral-protecao-dados-usada-ocultar-
informacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 22:26:11
Título: Carlos Bolsonaro apaga postagem sobre propina ao presidente do PL, 
futuro partido de seu pai
Descrição: O print é eterno: internautas resgataram a postagem sobre Valdemar da
Costa Neto que o vereador queria esconder
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/carlos-bolsonaro-apaga-valdemar-
da-costa-neto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 21:54:05
Título: Homofobia: STJD multa Flamengo em R$ 50 mil
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Descrição: Clube carioca não quis recorrer. Episódio ocorreu em setembro, num 
jogo contra o Grêmio, pelo Copa do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/homofobia-stjd-multa-flamengo-50-mil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 17:59:30
Título: Prisão de Lula foi o maior crime político da recente história do Brasil
Descrição: O ex-presidente foi perseguido, colocado numa solitária, ficou 
incomunicável, proibido de dar entrevistas antes do processo eleitoral. Sofreu 
uma absurda injustiça. Mas teve a Vaza Jato e Delgatti, o hacker de Araraquara, 
e o STF reconheceu que Moro foi um juiz ladrão
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/prisao-de-lula-foi-o-maior-
crime-politico-da-recente-historia-do-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 16:03:48
Título: “Viemos aqui para desmentir o governo Bolsonaro”, diz Alice Pataxó na 
COY16
Descrição: A militante indígena brasileira participou da versão destinada às 
juventudes da COP26
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/viemos-desmentir-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 15:52:18
Título: Cuide-se! A pandemia não acabou, por Rosilene Corrêa
Descrição: A insistência em uma normalidade que não existe faz questionar o 
valor da vida para governos que, sem qualquer tipo de pudor, tomam medidas no 
mínimo precipitadas em plena pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/debates/cuide-se-a-pandemia-nao-acabou-por-
rosilene-correa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 15:44:44
Título: Lula será o principal conferencista em evento sobre futuro do Brasil em 
Paris
Descrição: O convite foi feito pelo Instituto de Estudos Políticos (“Sciences 
Po”), dez anos depois que a instituição concedeu ao ex-presidente o título de 
Doutor Honoris Causa
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-sera-o-principal-conferencista-em-
evento-sobre-futuro-do-brasil-em-paris/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 14:23:21
Título: Moro patrocinado por Veja: Revista impulsiona post da campanha do ex-
juiz
Descrição: Ex-juiz vai se filiar ao Podemos no próximo dia 10, candidatura à 
presidência é incerta
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/moro-patrocinado-veja/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 13:46:00
Título: Pesquisa mostra Brasil em último lugar em política sobre drogas, junto 
com Uganda e Indonésia
Descrição: Violência policial, encarceramento em massa e redução de danos estão 
entre as piores pontuações do país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-ultimo-lugar-politicas-drogas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 13:39:28
Título: Eleições 2022: MST deve lançar candidatos em ao menos 15 estados
Descrição: Movimento enxerga que é necessária uma contraofensiva no campo 
institucional para que a esquerda não perca espaço. PT será o abrigo da maioria 
dos candidatos
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2022-mst-candidatos-em-ao-
menos-15-estados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 12:42:24
Título: Bancos privados somam R$ 17,8 bilhões enquanto lucro do Banco do Brasil 
derrete
Descrição: Alvo da política de privatizações de Bolsonaro e Paulo Guedes, BB 
registrou queda de 11% nos lucros no setor de seguridade. Em outubro, banco 
estatal vendeu ações e passou o controle do digital Digio para o Bradesco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bancos-privados-somam-r-178-
bilhoes-enquanto-lucro-do-banco-do-brasil-derrete/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 12:28:11
Título: CPMI das Fake News quer produzir “legislação dura contra crimes 
digitais”
Descrição: A comissão deve retomar os trabalhos no ano que vem e focar sua 
investigação nos produtores de desinformação e notícias falsas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpmi-fake-news-crimes-digitais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-08 11:45:52
Título: Carlos Bolsonaro sinaliza que Moro deu aval a fake news que divulgava: 
“Estava tudo ótimo”
Descrição: Em mais uma sequência mal escrita e de difícil compreensão, Carluxo 
comenta sobre suposta conversa que teve com o ex-ministro da Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/carlos-bolsonaro-sinaliza-que-
moro-deu-aval-a-fake-news-que-divulgava-estava-tudo-otimo/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-09 04:30:02
Título: Flávio Bolsonaro articula por eleição de advogado para desembargador
Descrição: RIO — O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) trabalha pela eleição 
de um advogado para desembargador no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) em uma 
das três vagas da OAB pelo quinto constitucional. O defensor Vitor Marcelo 
Aranha Rodrigues se inscreveu na semana passada, no último dia do prazo, 
compondo uma lista com 59 candidatos. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/flavio-bolsonaro-articula-por-eleicao-de-
advogado-para-desembargador-1-25269355
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-09 04:30:42
Título: Orçamento secreto abastece cidade onde pai de Arthur Lira é prefeito
Descrição: BRASÍLIA — A cidade de Barra de São Miguel (AL), governada por 
Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi 
agraciada com a destinação de R$ 3,8 milhões provenientes de emendas do relator.
O repasse ocorrerá por meio da superintendência da Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco (Codevasf) em Alagoas, comandada por um primo de Lira, 
João José Pereira Filho.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/orcamento-secreto-abastece-cidade-onde-
pai-de-arthur-lira-prefeito-25269340
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-09 04:30:25
Título: Com incertezas na economia, Bolsa brasileira já perdeu 18% este ano e 
come poeira das estrangeiras
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/com-incertezas-na-economia-
bolsa-brasileira-ja-perdeu-18-este-ano-come-poeira-das-estrangeiras-25269204
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-09 04:00:39
Título: Por que o orçamento secreto do Congresso foi parar no STF?
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Descrição: Na madrugada da última quinta-feira, o Palácio do Planalto obteve uma
importante vitória na Câmara dos Deputados. Aprovou em primeiro turno a Proposta
de Emenda à Constituição que permite ao governo adiar o pagamento de dívidas 
judiciais e furar o teto de gastos. Com isso, abre um espaço de mais de R$ 90 
bilhões para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 e ainda outras ações que poderão 
turbinar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro em ano de eleições. Mas 
essa negociação não foi nada simples. Com votação apertada, a aprovação foi 
obtida graças a uma mudança no texto e também motivada por um incentivo a mais 
para apoiar o governo. O governo liberou o pagamento de mais de R$ 900 milhões 
nas chamadas emendas do relator. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/por-que-orcamento-secreto-do-congresso-
foi-parar-no-stf-1-25268933
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-08 21:53:22
Título: COP26: ataque de Bolsonaro 'faz minha voz ecoar mais', diz indígena que 
discursou para líderes mundiais
Descrição: Txai Suruí, única brasileira a falar na abertura da cúpula do clima, 
cobrou participação de indígenas nas decisões da conferência e lembrou o 
assassinato de Ai Uru-Eu-Wau-Wau, que lutava pela preservação da Amazônia. 
Presidente se irritou com fala da ativista, que diz sofrido agressões e ameaças 
racistas e misóginas em seguida.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59215594?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-08 16:43:42
Título: 'Aluno dividia celular com dois irmãos': 51% na rede pública ainda não 
têm acesso a computador com internet
Descrição: Pesquisa exclusiva do Datafolha mostra que conectividade precária 
continua a ser um problema para alunos mais vulneráveis após 18 meses de 
pandemia, dificultando o aprendizado e a compensação dos prejuízos sofridos 
enquanto as escolas estiveram fechadas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59182968?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-08 19:09:40
Título: '400 mil à beira da fome': guerra na Etiópia atinge ponto crítico após 
um ano
Descrição: Conforme rebeldes se preparam para lutar pelo controle da capital de 
um país mergulhado em uma crise humanitária, primeiro-ministro promete 'enterrar
inimigos com sangue.'
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59185453?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-09 00:00:00
Título: Morre aos 87 anos Iris Rezende, governador de Goiás em dois mandatos
Descrição: Governador de Goiás em dois mandatos (1983-1986 e 1991-1994) e 
político histórico, Iris Rezende (MDB) morreu no início da madrugada desta 
terça-feira (9), aos 87 anos, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A 
informação foi confirmada pela assessoria do político.Leia mais (11/09/2021 - 
03h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/morre-aos-87-anos-iris-rezende-governador-de-goias-em-dois-
mandatos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-08 00:00:00
Título: Lewandowski receberá medalha Raymundo Faoro da OAB, nesta terça (9)

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/11/morre-aos-87-anos-iris-rezende-governador-de-goias-em-dois-mandatos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/11/morre-aos-87-anos-iris-rezende-governador-de-goias-em-dois-mandatos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/11/morre-aos-87-anos-iris-rezende-governador-de-goias-em-dois-mandatos.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59185453?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59185453?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59182968?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59182968?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59215594?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59215594?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://oglobo.globo.com/podcast/por-que-orcamento-secreto-do-congresso-foi-parar-no-stf-1-25268933
https://oglobo.globo.com/podcast/por-que-orcamento-secreto-do-congresso-foi-parar-no-stf-1-25268933


Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski 
receberá nesta terça (9) a medalha Raymundo Faoro, da OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil).Leia mais (11/08/2021 - 20h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/ministro-lewandowski-recebera-medalha-
raymundo-faoro-da-oab-nesta-terca-9.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-08 00:00:00
Título: Globo estuda providências após repórter ser hostilizado nos EUA
Descrição: A TV Globo disse que estuda que providências adotar em relação a um 
casal brasileiro que hostilizou e ofendeu um repórter da emissora durante 
cobertura da maratona de Nova York neste domingo (7).O jornalista Tiago Eltz 
publicou nas redes sociais vídeo em que um homem o xinga e diz: \Vou levar o seu
braço para a minha casa\.Leia mais (11/08/2021 - 17h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/globo-estuda-providencias-apos-reporter-ser-hostilizado-nos-
eua.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-08 00:00:00
Título: PF se recusa a fornecer dados de viagem do diretor-geral para Tunísia
Descrição: A Polícia Federal se recusou a informar ao Painel dados da viagem do 
diretor-geral do órgão, Paulo Maiurino, durante sua viagem para a Tunísia.Leia 
mais (11/08/2021 - 14h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/pf-se-recusa-a-fornecer-dados-de-viagem-do-diretor-
geral-para-tunisia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-11-08 00:00:00
Título: Empresas afirmam que Facebook copiou nome e logo da Meta
Descrição: No último dia 28, o Facebook anunciou que o grupo que reúne todas as 
suas marcas, como WhatsApp, Instagram e a própria rede social Facebook, agora se
chama Meta.Leia mais (11/08/2021 - 16h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/11/empresas-afirmam-que-facebook-copiou-nome-e-logo-da-
meta.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-08 23:41:00
Título: Com críticas ao governo, setor cultural cobra novo Plano Nacional de 
Cultura
Descrição: Gestores culturais apresentaram agenda prioritária de propostas em 
tramitação, nenhum deputado governista participou do evento
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/825007-com-criticas-ao-governo-setor-
cultural-cobra-novo-plano-nacional-de-cultura/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-08 16:21:06
Título: Mídia: hackers roubam senhas em ataques, incluindo as do Departamento de
Defesa dos EUA
Descrição: A empresa de segurança Palo Alto Networks disse ter detectado em 
conjunto com a NSA (Agência de Segurança Nacional, na sigla em inglês) 
atividades maliciosas de hackers nos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021110818206818-midia-hackers-roubam-
senhas-em-ataques-incluindo-as-do-departamento-de-defesa-dos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-08 14:46:02
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Título: Síria rechaça ataque aéreo de Israel em Homs e Tartus, há 2 militares 
feridos, relata mídia
Descrição: Mídia síria escreve que a defesa antiaérea do país está combatendo um
ataque aéreo nas províncias de Homs e Tartus.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021110818206659-siria-
rechaca-ataque-aereo-de-israel-em-homs-e-tartus-ha-2-militares-feridos-relata-
midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-08 12:43:26
Título: Carlos Bolsonaro recebe selo de 'informação falsa' em 2 postagens no 
Instagram
Descrição: Vereador publicou trecho de discurso de Lula, afirmando que o ex-
presidente \deu\ para Bolívia refinarias, e justificando assim a alta no preço 
do gás de cozinha. No entanto, as mesmas refinarias foram vendidas por R$ 622 
milhões em 2007.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021110818206085-carlos-bolsonaro-recebe-
selo-de-informacao-falsa-em-2-postagens-no-instagram/
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