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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 12:19:53
Título: Inflação explode em outubro com alta dos combustíveis e dos alimentos
Descrição: Índice de 1,25% é o maior desde 2008. Acumulado dos últimos 12 meses 
chega a 10,67%, acima dos dois dígitos, e no ano a 8,24%, maior que a meta 
estipulada por Paulo Guedes
Url :https://revistaforum.com.br/economia/inflacao-explode-em-outubro/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-10
Título: Mobilização contra Bolsonaro em 20 de novembro será luta contra o racismo
Descrição: Entidades que integram a Campanha Nacional Fora Bolsonaro unificaram 
as pautas e organizam atos contra o governo em todo o país. População negra é a 
que mais sofre com a política nefasta do atual governo
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mobilizacao-contra-bolsonaro-em-20-de-
novembro-sera-luta-contra-o-racismo-012c 

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-10 03:00:00
Título: Vazio legal e práticas antidemocráticas tornam Brasil refém da indústria
farmacêutica. Entrevista especial com Volnei Garrafa
Descrição:  
Entre tantos problemas que a pandemia de Covid-19 trouxe à luz, está a 
vulnerabilidade de toda a população brasileira diante da gigante 
http://www.ihu.unisinos.br/614311-vazio-legal-e-praticas-antidemocraticas-
tornam-brasil-refem-da-industria-farmaceutica-entrevista-especial-com-volnei-
garrafa

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-10 19:16:23
Título: Mais de 300 jornalistas de São Paulo cruzam os braços por reposição da 
inflação em salários 
Descrição: A paralisação de 2h nesta quarta (10) teve adesão de profissionais de
Folha, Estadão, Valor, Editora Globo, UOL e Abril
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/mais-de-300-jornalistas-de-sao-
paulo-cruzam-os-bracos-por-reposicao-da-inflacao-em-salarios

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 16:01:52
Título: Jornalistas de Globo, Abril, Folha e Valor cruzam os braços por duas 
horas
Descrição: Após cinco meses de campanha salarial, os profissionais entendem que 
a paralisação é a única forma de pressionar as empresas, que se recusam a repor 
perdas da inflação de 8,9% pelo INPC
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/jornalistas-de-globo-abril-folha-e-
valor-cruzam-os-bracos-por-duas-horas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 16:12:03
Título: Perseguição no caso Allan dos Santos: delegada responsável por 
extradição é exonerada
Descrição: Silvia Amélia era diretora do DRCI e é delegada da PF, clima no órgão
é de apreensão com temor de novas demissões
Url :https://revistaforum.com.br/politica/perseguicao-no-caso-allan-dos-santos-
delegada-responsavel-por-extradicao-e-exonerada/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Mourão defende decisão do STF contra orçamento secreto
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Descrição: O vice-presidente da república Hamilton Mourão se posicionou a favor 
da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender a emissão das emendas 
parlamentares de relator (comumente chamadas de ‘orçamento secreto’) horas antes
da votação da PEC dos Precatórios. Para o vice-chefe de Estado, a decisão do 
Supremo chegou em bom momento. “Acho que os [ ]The post Mourão defende decisão 
do STF contra orçamento secreto appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/mourao-defende-
decisao-do-stf-contra-orcamento-secreto/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-11
Título: Bolsonaro pode aparelhar Judiciário com nomeação de 75 desembargadores
Descrição: Jair Bolsonaro vai dar a maior canetada da história recente do 
Judiciário brasileiro. No próximo ano, ele nomeará 75 desembargadores nos seis 
tribunais regionais federais do país.Isto será possível devido ao aumento de 
quase 50% das vagas em cinco tribunais aprovado pela Câmara no dia 8 de 
novembro.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-pode-aparelhar-judiciario-com-
nomeacao-de-75-desembargadores 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2021-11-10
Título: MST lança campanha Natal Sem Fome com Bela Gil, Leonardo Boff e Eduardo 
Moreira
Descrição: ...“A prioridade da campanha é atender pessoas em situação de rua, 
cozinhas comunitárias nas periferias, ocupações urbanas de famílias 
desempregadas e comunidades indígenas. Quem quiser ajudar, pode contribuir com 
300 reais para doar uma cesta. Os movimentos populares vão garantir o trabalho 
de transporte e distribuição às comunidades”, disse João Pedro Stedile, da 
coordenação nacional do MST. Participam também da campanha o empresário Leandro 
Almeida, o agente do mercado financeiro, João Pacífico, a educadora Marcia 
Miranda e a juíza aposentada Kenarik Boujikian. A apresentadora Xuxa Meneghel e 
o digital influencer Felipe Neto vão contribuir na divulgação da campanha.
Url : https://mst.org.br/2021/11/10/mst-lanca-campanha-natal-sem-fome-com-bela-
gil-leonardo-boff-e-eduardo-moreira/ 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Piora na dieta do brasileiro agrava danos ambientais, diz estudo
Descrição: Pesquisa aponta que consumo de ultraprocessados no país quase dobrou 
nos últimos 30 anos, contribuindo diretamente para o aumento da emissão de gases
do efeito estufa e da depredação de recursos naturais.
Url :https://www.dw.com/pt-br/piora-na-dieta-do-brasileiro-agrava-danos-
ambientais-diz-estudo/a-59781393?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 12:19:09
Título: “Fujão”: Guedes falta à sabatina sobre offshore na Câmara pela segunda 
vez
Descrição: \Foi avisado ontem na comissão, na parte da tarde, quase à noite que 
ele fugiu. É um absurdo. Já tem um tempão que ele foi convocado. Estava tudo 
acertado para hoje\, disse Rogério Correia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/fujao-guedes-falta-a-
sabatina-sobre-offshore-na-camara-pela-segunda-vez/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-10 21:33:01
Título: COP26: Presidente do BNDES diz que 'miséria' no Brasil dificulta cortar 
subsídios a combustíveis fósseis
Descrição: 'Fazer transição num modelo de país desenvolvido não se aplica', diz 
Gustavo Montezano. Executivo está em Glasgow, na Escócia, para participar da 
COP26.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59242966?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-10 23:35:00
Título: Comissão corta R$ 138 milhões de crédito por causa de suspensão de 
emendas de relator
Descrição: O STF suspendeu a execução de emendas do relator, por 8 votos a 2, 
nesta quarta-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/826131-comissao-corta-r-138-milhoes-de-
credito-por-causa-de-suspensao-de-emendas-de-relator/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-10 19:41:18
Título: “Dinamá das Crianças” é condenado a 87 anos de prisão por crimes sexuais
cometidos em MG
Descrição: Religioso denunciado por dezenas de mulheres à reportagem da Pública 
teve sentença publicada nesta quarta-feira
Url :https://apublica.org/2021/11/dinama-das-criancas-e-condenado-a-87-anos-de-
prisao-por-crimes-sexuais-cometidos-em-mg/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-10 19:08:56
Título: Após 18 anos de luta, famílias de agricultores do Ceará conquistam 
direito à terra
Descrição: Famílias de Itapiúna receberam a imissão de posse do Assentamento de 
Reforma Agrária Frei Humberto nesta terça (9)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/apos-18-anos-de-luta-familias-
de-agricultores-do-ceara-conquistam-direito-a-terra
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-10 18:46:05
Título: Análise | As baixas no Inep às vésperas do Enem: o projeto de desmonte 
segue seu caminho
Descrição: Essa é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça que revela uma 
imagem de ataque e precarização da educação pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/analise-as-baixas-no-inep-as-
vesperas-do-enem-o-projeto-de-desmonte-segue-seu-caminho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-10 18:31:24
Título: Petição com 34 mil assinaturas pede que PGR investigue crimes da 
pandemia  
Descrição: Campanha exige punição para autoridades e pessoas apontadas pela CPI 
da covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/peticao-com-34-mil-assinaturas-
pede-que-pgr-investigue-crimes-da-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-10 18:30:34
Título: Indígenas da Amazônia dizem não terem sido consultados sobre plano anti-
desmatamento bilionário
Descrição: Problema de projeto que prevê US$ 19,2 bilhões de fundos privados e 
públicos está na falta de participação popular
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/indigenas-da-amazonia-dizem-nao-
terem-sido-consultados-sobre-plano-anti-desmatamento-bilionario
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-10 16:58:50
Título: Artigo | Marighella para além das telas, por Carlos Malaguti e Paula 
Franco
Descrição: \O filme parece se firmar em uma arena do cinema nacional que 
reivindica outras percepções sobre nossa brasilidade\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/artigo-marighella-para-alem-das-
telas-por-carlos-malaguti-e-paula-franco
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-10 15:14:15
Título: Em carta a Joe Biden, ex-presidentes e personalidades pedem o fim do 
bloqueio contra Cuba
Descrição: Signatários são da América e da Europa, entre eles estão Dilma 
Rousseff, Rafael Correa, Manuel Zelaya e Chico Buarque
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/em-carta-a-joe-biden-ex-
presidentes-e-personalidades-pedem-o-fim-do-bloqueio-contra-cuba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-10 15:02:25
Título: Lula terá reuniões com líderes progressistas na Europa, veja a agenda 
completa da viagem
Descrição: Ex-presidente fará contraponto a posicionamentos deJair Bolsonaro em 
série de encontros no continente europeu
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/lula-tera-reunioes-com-lideres-
progressistas-na-europa-veja-a-agenda-completa-da-viagem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-10 12:26:15
Título: Com alta rejeição entre mulheres e população do Nordeste, reprovação de 
Bolsonaro chega a 56%
Descrição: Presidente tem reprovação de 56% e aprovação de apenas 19%, segundo 
pesquisa Genial/Quaest
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/com-alta-rejeicao-entre-
mulheres-e-populacao-do-nordeste-reprovacao-de-bolsonaro-chega-a-56
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-10 11:22:40
Título: Senado transforma renda básica em direito social, homenageia Suplicy e 
envia texto à Câmara
Descrição: Casa aprovou texto na mesma data que deputados abriram caminho para 
Auxílio Brasil, programa social do governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/senado-transforma-renda-basica-
em-direito-social-homenageia-suplicy-e-envia-texto-a-camara
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-10 21:23:12
Título: Delegada da PF responsável pela extradição de Allan dos Santos é 
exonerada
Descrição: A demissão foi vista na PF como uma represália ao processo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/delegada-da-pf-responsavel-pela-
extradicao-de-allan-dos-santos-e-exonerada/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-10 20:35:04
Título: Protesto contra Reforma da Previdência em SP tem bombardeio por agentes 
de segurança
Descrição: A Câmara Municipal analisa o 'pacote de maldades' proposto pelo 
prefeito Ricardo Nunes (MDB)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/protesto-contra-reforma-da-
previdencia-em-sao-paulo-tem-bombardeio-por-agentes-de-seguranca/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-10 19:23:37
Título: TCU arquiva representações contra o orçamento secreto
Descrição: O relator, Raimundo Carreiro, recomendou o arquivamento por haver 
outra ação em tramitação sobre o tema
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/tcu-arquiva-representacoes-
contra-o-orcamento-secreto/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-10 15:35:23
Título: Denunciante do Facebook defende redes sociais em ‘escala humana’
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Descrição: Haugen falou principalmente dos grandes grupos do Facebook, que podem
ter milhões de membros
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/denunciante-do-facebook-defende-
redes-sociais-em-escala-humana/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-10 15:30:51
Título: Xi se declara ‘pronto para trabalhar’ com EUA antes de cúpula virtual
Descrição: A possibilidade de uma cúpula bilateral virtual antes do final do ano
foi anunciada no início de outubro pela Casa Branca
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/xi-se-declara-pronto-para-trabalhar-
com-eua-antes-de-cupula-virtual/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-10 15:18:15
Título: Ataques bolsonaristas preocupam a família de Txai Suruí: ‘Nunca vi algo 
tão horrível’
Descrição: Nas redes sociais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ofendem e 
perseguem a jovem, que discursou na COP, partidos e organizações reagem
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ativista-indigena-que-discursou-
na-cop-26-vira-alvo-de-ataques-bolsonaristas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-10 15:02:21
Título: Conselho do MP homologa acordo que proíbe a Prevent Senior de receitar o
‘kit Covid’
Descrição: Com a decisão, o cumprimento do TAC passa a valer na prática, a 
operadora já pode ser penalizada em caso de violação dos termos
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conselho-do-mp-homologa-acordo-
que-proibe-a-prevent-senior-de-receitar-o-kit-covid/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-10 14:35:23
Título: Governo Bolsonaro ignora o STF e mantém execução do orçamento secreto, 
diz revista
Descrição: A Corte formou maioria para barrar o pagamento das emendas, mas desde
a semana passada vale uma decisão liminar de Rosa Weber
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-bolsonaro-ignora-o-stf-e-
mantem-execucao-do-orcamento-secreto-diz-revista/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-10 13:37:29
Título: Esperança e resistência evangélica: o Projeto Meninos e Meninas de Rua 
de São Bernardo do Campo
Descrição: O PMMR vive agora um drama: o prefeito Orlando Morando retirou a 
permissão de uso do espaço e quer despejar o projeto
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/esperanca-e-
resistencia-evangelica-o-projeto-meninos-e-meninas-de-rua-de-sao-bernardo-do-
campo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-10 14:03:40
Título: Lula virou em Curitiba, pesquisa inédita mostra estrago de candidatura 
Moro no projeto de reeleição de Bolsonaro
Descrição: Levantamento mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT,
está virando no eleitorado curitibano Filiação Sergio Moro ao Podemos, acompanhe
ao vivo [abaixo] Se Curitiba fosse o Brasil,  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/pesquisa-inedita-mostra-estrago-de-
candidatura-moro-no-projeto-de-reeleicao-de-bolsonaro-lula-virou-em-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-10 13:39:25
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Título: José Dirceu vem aí, ex-ministro visita Curitiba na terça e quarta-feira 
que vem
Descrição: O ex-ministro José Dirceu desembarcará em Curitiba na próxima terça-
feira, dia 16 de novembro, para reencontrar amigos e companheiros no PT. Dirceu 
falará à imprensa, se reunirá com juristas, jovens,  Bem-vindo à verdade, o post
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/jose-dirceu-vem-ai-ex-ministro-
visita-curitiba-na-terca-e-quarta-feira-que-vem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 00:30:31
Título: Cuba: Em carta, Dilma e ex-presidentes pressionam Biden por fim do 
bloqueio
Descrição: Chico Buarque, Kenarik Boujikian, Frei Betto, Carol Proner e Chico 
Díaz estão entre os brasileiros que assinam a carta junto a Dilma Rousseff e 
lideranças mundiais
Url :https://revistaforum.com.br/global/cuba-dilma-ex-presidentes-pressionam-
biden-fim-do-bloqueio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 23:02:30
Título: Roberto Jefferson deixa presidência do PTB por decisão de Alexandre de 
Moraes
Descrição: Parlamentares filiados ao partido pediram a saída de Jefferson, eles 
apontam suspeitas de má-gestão de recursos públicos do fundo partidário gerido 
pelo ex-deputado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/roberto-jefferson-deixa-presidencia-do-
ptb-por-decisao-de-alexandre-de-moraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 22:32:17
Título: Fórum derrota assessor de Bolsonaro Filipe Martins no STF
Descrição: O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, considerou as 
publicações do editor Renato Rovai pertinentes às “liberdades de expressão e de 
imprensa”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/forum-derrota-assessor-de-bolsonaro-
filipe-martins-no-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 22:06:19
Título: Rodrigo Neves se encontra com Lula e embaralha sucessão no Rio
Descrição: Uma boa parte dos militantes do PT no Rio defende o apoio à 
candidatura de Marcelo Freixo (PSB), mas Rodrigo Neves também conta com muitos 
defensores no partido de Lula.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/rodrigo-neves-se-encontra-
com-lula-e-embaralha-sucessao-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 21:19:21
Título: Morre Doia, esposa de Bemvindo Sequeira, em decorrência da Covid-19
Descrição: Crisálida Viegas, carinhosamente chamada de Doia, vivia com o 
humorista em Portugal e teve complicações por conta do novo coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/morre-doia-esposa-de-bemvindo-
sequeira-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 19:25:51
Título: Bicentenário de Dostoiévski
Url :https://revistaforum.com.br/webstories/bicentenario-de-dostoievski/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 19:24:24
Título: Lula com 56% dos votos válidos na pesquisa Quaest
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Descrição: Miguel do Rosário, âncora do Jornal da Fórum às segundas e quartas, 
conversa com o cientista político Leonardo Rossato e o jornalista Felipe Pena. 
Os temas de hoje: o vacilo de PDT e PSB no primeiro turno da votação da PEC do 
Calote, a pesquisa Quaest que traz Lula com 56% dos votos válidos e [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-com-56-dos-votos-validos-na-
pesquisa-quaest/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 16:50:22
Título: Globo amarra estreia de Faustão na Band com multa de R$ 250 milhões
Descrição: Por conta do contrato, a emissora exibiu a imagem do apresentador na 
reprise de parte do Arquivo Confidencial de Marília Mendonça no Domingão com 
Huck
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/globo-amarra-estreia-de-
faustao-na-band-com-multa-de-r-250-milhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 15:53:06
Título: Bolsonaro de sapatênis: Moro ignora mulheres, negros e LGBT em discurso
Descrição: Ancorado no populismo punitivista da “guerra às drogas”, o ex-juiz 
reproduziu jargões da extrema direita e outros lugares comuns sobre “fim dos 
privilégios”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-moro-mulheres-negros-lgbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 13:58:44
Título: Deputado do PT pede investigação sobre escola acusada de omissão em caso
de racismo
Descrição: Prints de alunos do SEB Sartre, em Salvador, vazaram no Instagram. 
Segundo estudante, coordenadora não tratou do assunto abertamente e quis evitar 
constrangimento aos autores das ofensas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deputado-do-pt-investigacao-escola-
omissao-racismo-salvador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 13:19:07
Título: “Indústria de diárias” pode deixar Dallagnol inelegível, TCU pede 
dinheiro de volta
Descrição: Ministro do TCU, Bruno Dantas diz que Dallagnol comandava esquema que
garantia a procuradores escolhidos a dedo \o auferimento de vultosas somas a 
título de diárias\. Caso condenação seja confirmada, procurador passa a ser \
ficha suja\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/industria-de-diarias-pode-deixar-
dallagnol-inelegivel-diz-tcu-que-pede-dinheiro-de-volta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 13:19:04
Título: Arrependida: Marta Suplicy não acredita na terceira via e deve apoiar 
Lula
Descrição: A ex-prefeita considera que o ex-presidente é o que “mais agrega” e 
que os outros pré-candidatos não têm “a estatura” do líder petista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/arrependida-marta-apoiar-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 12:20:42
Título: Mourão e comitiva torram R$ 1,15 milhão em viagem ao Cairo, Dubai e 
Atenas
Descrição: A imprensa local repercutiu os passeios que o vice e a esposa, Paula 
Mourão, fizeram pelos principais pontos turísticos do Cairo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-e-comitiva-torram-r-115-milhao-
em-viagem-ao-cairo-dubai-e-atenas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 10:42:16
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Título: PEC dos Precatórios: Alexandre Frota diz que “PSDB orientou 
institucionalizar a propina”
Descrição: A proposta recebeu 323 votos a favor e 172 contra. Eram necessários 
308 para aprovação, agora a matéria segue para o Senado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pec-precatorios-frota-psdb-propina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 09:05:01
Título: Moro na política: Podemos já gastou R$ 396 mil com ex-marqueteiro do PL,
futura sigla de Bolsonaro
Descrição: Fernando Vieira foi quem cunhou o slogan que será apresentado no ato 
de filiação de Sergio Moro à sigla nesta quarta-feira: \Um Brasil justo para 
todos\. Após ato, juiz tem agenda com setores do sistema financeiro e ruralistas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-na-politica-podemos-ja-gastou-r-
396-mil-com-ex-marqueteiro-do-pl-futura-sigla-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 00:30:31
Título: Chibatadas em pichadores: Sérgio Camargo normaliza o grotesco e a 
violência
Descrição: Incontrolável na tarefa de quer chamar a atenção adotando posturas e 
discursos abjetos, o presidente da Fundação Palmares agora prega punições 
físicas, justamente um dos maiores horrores da escravidão
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/chibatada-pichadores-sergio-camargo-
grotesco-violencia/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-10 00:00:00
Título: Aras condiciona apuração de relatório da CPI a análise de 4 terabytes de
documentos
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, condicionou a 
realização de diligências de investigação sobre autoridades citadas no relatório
da CPI da Covid à análise prévia de provas sigilosas reunidas pelo colegiado no 
Senado. Em tamanho, essas provas chegam a quatro terabytes, e correspondem aos 
mais distintos documentos enviados à CPI.Leia mais (11/10/2021 - 15h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/aras-condiciona-diligencias-sobre-citados-em-relatorio-da-
cpi-a-analise-de-documentos-sigilosos-de-4-terabytes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-11-10 00:00:00
Título: Justiça europeia confirma multa bilionária ao Google em discussão sobre 
monopólio
Descrição: O Tribunal Geral da EU (União Europeia) confirmou nesta quarta-feira 
(10) uma pesada multa ao gigante digital Google no valor de 2,424 bilhões de 
euros (R$ 15,4 bi), imposta por abuso de posição dominante de seu mecanismo de 
comparação de preços online.Leia mais (11/10/2021 - 13h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/11/justica-europeia-confirma-multa-bilionaria-ao-google-em-
discussao-sobre-monopolio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-11-10 00:00:00
Título: Facebook é parte do problema, mas há manipulação em outras empresas, diz
especialista
Descrição: Em setembro, quando começaram a aparecer documentos mostrando que o 
Facebook sabia dos potenciais danos de suas plataformas, como o Instagram, o 
noticiário não foi exatamente surpreendente para Stephanie Hankey. Na verdade, a
aposta é de que há mais para aparecer.Leia mais (11/10/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
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br/tec/2021/11/facebook-e-parte-do-problema-mas-ha-manipulacao-em-outras-
empresas-diz-especialista.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-10 23:05:00
Título: Comissão aprova R$ 674 milhões para obras de habitação popular
Descrição: Proposta deve ser votada pelo Plenário do Congresso nesta quinta-
feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/826104-comissao-aprova-r-674-milhoes-
para-obras-de-habitacao-popular/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-10 22:44:00
Título: Comissão aprova R$ 290 milhões para crédito rural nas regiões Norte e 
Nordeste
Descrição: Parlamentares devem votar proposta nesta quinta-feira em sessão do 
Congresso
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/826047-comissao-aprova-r-290-milhoes-
para-credito-rural-nas-regioes-norte-e-nordeste/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-10 23:22:00
Título: Com generais na plateia, filiação de Moro aponta para divisão eleitoral 
de militares
Descrição: Para cientista político, generais “palacianos” podem entrar em 
confronto com “grupo da cavalaria”, encabeçado por Etchegoyen,  que articula 
alternativa a Bolsonaro
Url :https://apublica.org/2021/11/com-generais-na-plateia-filiacao-de-moro-
aponta-para-divisao-eleitoral-de-militares/
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