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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 23:56:10
Título: The Economist diz que Bolsonaro faz mal à economia brasileira
Descrição: Revista britânica, uma das mais prestigiadas do mundo liberal, afirma
que decisão do presidente de romper com austeridade fiscal, com a anuência de
Paulo Guedes, trarão impactos destrutivos às finanças do país
Url :https://revistaforum.com.br/global/the-economist-bolsonaro-faz-maleconomia-brasileira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 22:39:51
Título: New York Times: Bolsonaro quer “melar” eleição de 2022 com ajuda de
Trump
Descrição: Jornal mais influente dos EUA alerta para a estratégia do presidente
brasileiro, ditada pelo ex-ocupante da Casa Branca, para comprometer a lisura da
corrida ao Palácio do Planalto no próximo ano
Url :https://revistaforum.com.br/global/new-york-times-bolsonaro-quer-melareleicao-de-2022-com-ajuda-de-trump/
Fonte: Montedo
Data: 2021-11-11
Título: Militar que tratou de vacina teria atuado para empresa investigada por
falsificação
Descrição: O coronel Glaucio Octaviano Guerra — militar da reserva da
Aeronáutica Brasileira envolvido no escândalo da negociata paralela de vacinas
no Ministério da Saúde —, teria participado junto a outros militares da
negociação de um contrato de venda de equipamentos de segurança para a
intervenção federal no Rio de Janeiro cancelado sob suspeita de falsificação de
documentos. A negociação em questão foi a compra de 9,3 mil coletes à prova de
balas para a Polícia Civil ao custo médio de R$ 4,3 mil a unidade, em 2018. O
contrato de R$ 40 milhões foi firmado com dispensa de licitação, assinada pelo
atual ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, então interventor federal
no Rio. Em 31 de dezembro de 2018 — último dia da intervenção — foi publicado o
empenho de R$ 40,1 milhões para pagamento do contrato.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/11/11/militar-que-tratou-de-vacina-teriaatuado-para-empresa-investigada-por-falsificacao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-11 08:10:46
Título: Garimpo mata sete indígenas em seis meses em Roraima, quatro eram
crianças
Descrição: Mesmo com ordem do STF, Estado brasileiro não implementou políticas
para garantir a segurança dos Yanomami
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/garimpo-mata-sete-indigenas-emseis-meses-em-roraima-quatro-eram-criancas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-11 08:36:23
Título: Memorial Luiz Carlos Prestes comemora 4 anos com ampla programação em
Porto Alegre (RS)
Descrição: Café da manhã com autoridades, feira, visitas, mesa redonda e abraço
simbólico estão previstos para este sábado (13)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/memorial-luiz-carlos-prestescomemora-4-anos-com-ampla-programacao-em-porto-alegre-rs
Fonte: Viomundo
Data: 2021-11-11
Título: 17 anos sem Arafat: Chama acesa no coração dos quase 14,5 milhões de palestinos no
mundo

Descrição: Poucas figuras na história recente representam tão bem o martírio
quanto Yasser Arafat. O líder palestino foi um guerrilheiro destemido, o
comandante de uma resistência armada que enfrentou o poderio bélico de uma
ocupação financiada pela maior potência militar do mundo. Ele sobreviveu a
inúmeras tentativas de assassinato por parte de Israel, admitidas inclusive por
alguns de seus principais representantes, como o genocida Ariel Sharon.
Nos últimos anos de vida, já reconhecido como uma das personalidades mais
influentes do século XX, um estadista que havia trocado as armas pela
diplomacia, Arafat teve de viver cercado por tanques e soldados israelenses.
Sua simples presença despertava o pavor dos sionistas, que enxergavam nele,
assim como boa parte do mundo, o símbolo de uma luta apaixonada por libertação
nacional e reparação. Em 11 de novembro de 2004, há exatos 17 anos, Arafat
deixava este plano para se tornar definitivamente um mártir.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/17-anos-sem-arafat-uma-chamaacesa-no-coracao-dos-quase-145-milhoes-de-palestinos-no-mundo-video.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-11 17:35:54
Título: Racismo estrutural leva à maior mortalidade materna entre mulheres
negras, aponta pesquisadora
Descrição: Durante o último ano, morreram 78% mais mulheres negras grávidas do
que mulheres brancas em razão da pandemia de Covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/racismo-estrutural-leva-a-maiormortalidade-materna-entre-mulheres-negras-aponta-pesquisadora
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-11 14:00:00
Título: Protetores do cerrado, Kalungas sofrem com grilagem, seca e projetos
duvidosos
Descrição: Título da ONU por preservação ambiental atrai projetos privados de
compensação climática que oferecem contrapartida mínima para quilombolas
Url :https://apublica.org/2021/11/protetores-do-cerrado-kalungas-sofrem-comgrilagem-seca-e-projetos-duvidosos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-11 17:40:05
Título: Gilberto Gil é o novo titular de uma cadeira na Academia Brasileira de
Letras
Descrição: O cantor é escolhido uma semana depois de a atriz Fernanda Montenegro
obter o mesmo título
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/gilberto-gil-ganha-uma-cadeira-naacademia-brasileira-de-letras/
Fonte: Congresso em Foco
Título: A quem interessa invisibilizar cineastas pretos?
Descrição: Essa é uma discussão que pode parecer muito óbvia, mas não se engane,
ela é complexa, pois passa por um debate de conceitos que nem sempre estão
devidamente colocados na sociedade. Há múltiplas formas para discutirmos essa
questão, mas uma forma bastante interessante é a de debatê-la à luz das obras e
falas de cineastas [ ]The post A quem interessa invisibilizar cineastas pretos?
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/a-quem-interessainvisibilizar-cineastas-pretos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-11 17:17:55
Título: Sambista Teresa Cristina receberá Prêmio Dandara concedido pela
Assembleia Lesgislativa do RJ
Descrição: Honraria é entregue às pessoas que contribuem com a valorização da
mulher afrodescendente, latino-americana e caribenha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/sambista-teresa-cristinarecebera-premio-dandara-concedido-pela-assembleia-lesgislativa-do-rj
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2021-11-11 16:50:09
Título: Relatório da CPI da Covid embasa nova denúncia contra Bolsonaro no
Tribunal Penal Internacional
Descrição: Dados foram protocolados pela Associação Brasileira de Juristas pela
Democracia (ABJD)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/relatorio-da-cpi-da-covidembasa-nova-denuncia-contra-bolsonaro-no-tribunal-penal-internacional
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-11 21:05:28
Título: Agressores de jornalistas em visita de Bolsonaro a Roma podem ser presos
Descrição: A pena máxima estabelecida pelo Código Penal italiano para o crime de
Violência Privada é de quatro anos de detenção
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/agressores-de-jornalistas-emvisita-de-bolsonaro-a-roma-podem-ser-presos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 20:09:19
Título: Carlos Bolsonaro pode ser indiciado por fake news e incitar crime na
pandemia
Descrição: “Infelizmente, um cidadão desses está solto ainda”, disse o senador
Omar Aziz, presidente da CPI, responsável por encaminhar o pedido ao MP-RJ
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/carlos-bolsonaro-pode-ser-indiciado-porfake-news-e-incitar-crime-na-pandemia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-11 15:55:16
Título: Repente é reconhecido \bem cultural intangível\ pelo Instituto do
Patrimônio Artístico Nacional
Descrição: Gênero tem origem na região Nordeste, é conhecido também como
cantoria e tem como fundamentos verso, rima e oração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/repente-e-reconhecido-bemcultural-intangivel-pelo-instituto-do-patrimonio-artistico-nacional
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-11 15:10:21
Título: Em decisão inédita, Brasil libera venda de farinha com trigo
transgênico, entenda impacto
Descrição: Após dois anos e oito meses de embate, órgão federal autorizou a
aquisição do produto, que será importado da Argentina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/em-decisao-inedita-brasillibera-venda-de-farinha-com-trigo-transgenico-entenda-impacto
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-11 13:50:13
Título: Sandinistas vencem com mais de 70% de apoio na Nicarágua, em resposta,
EUA impõem sanções
Descrição: Ministra de Defesa nicaraguense classifica medida unilateral de \
crime de lesa humanidade\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/sandinistas-vencem-com-mais-de70-de-apoio-na-nicaragua-em-resposta-eua-impoem-sancoes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-11 08:24:30
Título: Câmara dos Vereadores do Rio concede Medalha Pedro Ernesto a Joaquín
Piñero do MST
Descrição: Dirigente do MST e ex-coordenador político do Brasil de Fato RJ
morreu em março após lutar contra um câncer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/camara-dos-vereadores-do-rioconcede-medalha-pedro-ernesto-a-joaquin-pinero-do-mst
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-11 16:43:36

Título: Congresso aprova uso de R$ 9 bilhões do Bolsa Família para o Auxílio
Brasil, obsessão eleitoral de Bolsonaro
Descrição: A proposta, enviada pelo governo no mês passado, foi analisada na
mesma tarde pela Câmara e pelo Senado
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/camara-aprova-uso-de-r-9bilhoes-do-bolsa-familia-para-o-auxilio-brasil-obsessao-eleitoral-de-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-11 12:52:59
Título: Intenção de voto em Lula chega a 45% e Bolsonaro fica com 21%, diz Vox
Populi
Descrição: Após o petista e o atual presidente, quem aparece melhor na disputa é
Ciro Gomes (PDT) com 4% ou 5%
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/intencao-de-voto-em-lula-chega-a45-e-bolsonaro-fica-com-21-diz-vox-populi/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-11 22:14:11
Título: Requião pede “autorização” para concorrer ao governo do Paraná durante
caravana em União da Vitória, acompanhe ao vivo
Descrição: Daqui a pouco, a partir das 19h30, Roberto Requião se submeterá ao
crivo do plenário em União da Vitória, extremo Sul do estado, em um inusitado
pedido de autorização para Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/requiao-pede-autorizacao-paraconcorrer-ao-governo-do-parana-durante-caravana-em-uniao-da-vitoria-acompanheao-vivo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-11 19:18:25
Título: Bolsonaristas atacam Boulos no interior de SP: “desespero porque
Bolsonaro e os filhotes vão pra cadeia” [vídeo]
Descrição: O pré-candidato do PSOL ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos,
publicou vídeo/editorial nesta quinta-feira (11/11) para denunciar que foi alvo
de agressões em Rio Claro, interior de São Paulo, Bem-vindo à verdade, o post %
% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/bolsonaristas-atacam-boulos-nointerior-de-sp-desespero-porque-bolsonaro-e-os-filhotes-vao-pra-cadeia-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 01:59:10
Título: O reajuste do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias
é pra ontem – Por Alexandre Padilha
Descrição: Muitas pessoas que tiveram Covid-19 e infelizmente desenvolveram
sequelas são acompanhadas por esses profissionais. São eles os porta-vozes da
garantia do direito à saúde universal e integral, diretrizes do SUS determinadas
na Constituinte de 1988
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/alexandrepadilha/o-reajuste-do-pisosalarial-dos-agentes-comunitarios-de-saude-e-endemias-e-pra-ontem-por-alexandrepadilha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 01:41:02
Título: Marighella: ocupação do MTST em SP tem sessão do filme com Wagner Moura
e Boulos
Descrição: \Com Bolsonaro no governo, seu autoritarismo e intolerância, a gente
relembrar a história de Carlos Marighella e fundamental para o nosso país\,
disse Boulos
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/marighella-ocupacao-do-mtst-em-sp-temsessao-do-filme-com-wagner-moura-e-boulos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 01:36:03

Título: O dia em que Moro disse que não seria candidato a presidente da
República, veja vídeo
Descrição: Declaração completa exatos três anos um dia depois do ex-juiz Sergio
Moro promover evento de filiação ao partido Podemos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-disse-que-nao-seria-candidato-apresidente-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 01:18:23
Título: A força corrosiva da grana (Dinheiro público e organização partidária) –
Por Chico Alencar
Descrição: Uma das mazelas do capitalismo é a limitação do exercício da
democracia devido às disparidades econômicas e sociais entre os detentores do
capital e do trabalho. Essas disparidades distorcem enormemente a
representatividade
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-forca-corrosiva-da-grana-dinheiropublico-e-organizacao-partidaria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 00:48:27
Título: Disputa de memória: Comissão da Verdade da UFRJ lança série de vídeos
sobre ditadura
Descrição: Projeto busca combater o negacionismo e expor os impactos do período
ditatorial em diferentes grupos sociais, Mulheres, racismo, favelas e população
LGBTQIAP+ estão entre os temas da série
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/disputa-de-memoria-comissao-daverdade-ufrj-videos-sobre-ditadura/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 23:57:51
Título: VÍDEO: MST “ocupa” espaço nobre da Bienal de SP com intervenção contra o
agronegócio
Descrição: Performance na obra \Deposição\ denuncia o modelo de exploração e o \
papel mortífero\ do agronegócio em meio à fome, confira
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/mst-bienal-sp-agronegocio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 22:57:23
Título: Bandeira brasileira será “lavada” em mobilização internacional contra
Bolsonaro
Descrição: Campanha promovida pelo PT em Madri, na Espanha, propõe reunir vídeos
de pessoas lavando o símbolo para postar nas redes no Dia da Bandeira, em 19 de
novembro, veja como participar
Url :https://revistaforum.com.br/global/bandeira-brasileira-sera-lavada-emmobilizacao-internacional-contra-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 18:21:53
Título: Wellington Dias, governador do Piauí, testa positivo para Covid
Descrição: Presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias integra delegação
de governadores presentes na COP26
Url :https://revistaforum.com.br/politica/wellington-dias-governador-do-piauitesta-positivo-para-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 18:04:07
Título: Em 4 anos, reforma trabalhista trouxe terceirização sem limites e
aumento da informalidade
Descrição: \Sindicatos estão mais frágeis e só se gerou desemprego e empregos
precários\, afirma o ex-ministro da Previdência e do Trabalho, Ricardo Berzoini
(PT)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/4-anos-reforma-trabalhistaterceirizacao-sem-limites-aumento-da-informalidade/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 17:56:43
Título: Ruth Venceremos: drag criada nas fileiras do MST quer ocupar a Câmara
dos Deputados
Descrição: Uma das fundadoras do Coletivo LGBT Sem Terra, a militante afirma que
a desqualificação dos debates sobre sexualidade é uma produção capitalista e que
a emancipação só poder pensada de maneira totalizante
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ruth-venceremos-drag-mst/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 17:25:19
Título: Fora Bolsonaro: Brasileiros protestam durante seminário em Lisboa, veja
vídeo
Descrição: A atriz e escritora Elisa Lucinda foi uma das manifestantes do ato do
lado de fora do hotel, onde acontece evento que debate “Agronegócio Sustentável
no Brasil”
Url :https://revistaforum.com.br/global/fora-bolsonaro-brasileiros-protestamdurante-seminario-em-lisboa-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 13:06:14
Título: Morre aos 64 anos a jornalista Cristiana Lôbo
Descrição: Colegas da GloboNews estavam consternados ao dar e comentar a
notícia, jornalista estreou na emissora em 1997
Url :https://revistaforum.com.br/midia/morre-aos-64-anos-a-jornalista-cristianalobo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 09:49:56
Título: Boulos responde ataques de bolsonaristas em Rio Claro com evento lotado,
veja vídeo
Descrição: Ao sair de uma entrevista em uma rádio da cidade, o líder do MTST foi
xingado e ameaçado, veja os vídeos também aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/boulos-responde-ataques-debolsonaristas-em-rio-claro-com-evento-lotado-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-11 01:06:51
Título: Petrobras pode aumentar preço do gás natural em até quatro vezes em 2022
Descrição: Petroleiros denunciam que a Petrobras estaria reinjetando gás em suas
reservas para fazer os preços subirem
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/petrobras-pode-aumentar-preco-do-gasnatural-em-ate-quatro-vezes-em-2022/
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-pressionambiden-fim-do-bloqueio/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-11 03:00:00
Título: Transumanismo e pós-humanismo no Antropoceno. Entrevista especial com
José Manuel de Cózar
Descrição: Talvez uma versão contemporânea do mito de Sísifo não seja
propriamente a de levar uma imensa rocha esférica montanha a cima, mas sim a de
determinar as fronteiras do humano. Tudo isso ganha contornos ainda mais
complexos qu [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/613708-transumanismo-e-pos-humanismo-noantropoceno-entrevista-especial-com-jose-manuel-de-cozar

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-11 17:42:48
Título: COP26: Itamaraty tenta ‘reconstruir imagem do Brasil’, mas próprio
governo age contra, diz ex-ministra do Meio Ambiente
Descrição: Izabella Teixeira, que chefiou pasta nos governos de Lula e Dilma,
afirma que comportamento do Brasil é avaliado como 'dúbio' na cúpula, porque
medidas e discurso do governo Bolsonaro vão na contramão das promessas e acordos
feitos por seus diplomatas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59253798?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-12 00:00:00
Título: Restringir as Defensorias Públicas revela desprezo aos direitos humanos
Descrição: O modelo institucional de assistência jurídica adotado pela
Constituição Federal de 1988 é muito claro: cabe ao poder público, por meio das
Defensorias Públicas Estaduais, da Defensoria Pública do Distrito Federal e da
Defensoria Pública da União, a defesa judicial e extrajudicial dos direitos
individuais e coletivos da população vulnerável.Leia mais (11/12/2021 - 04h20)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/restringir-as-defensorias-publicas-revela-desprezo-aosdireitos-humanos.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-11 12:10:02
Título: Fenômeno Fiódor Dostoiévski: mundo celebra 200 anos do nascimento do
grande escritor clássico russo
Descrição: Há 200 anos, em 11 de novembro de 1821, em Moscou nasceu Fiódor
Dostoiévski, escritor, jornalista, filósofo e revolucionário russo que teve
grande influência na literatura e filosofia mundial. O aniversário do escritor é
celebrado em todo o mundo e a UNESCO declarou 2021 o ano de Dostoiévski.
Url :https://br.sputniknews.com/20211111/fenomeno-fiodor-dostoievski-mundocelebra-200-anos-do-nascimento-do-grande-escritor-classico-russo-19036553.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-11 21:05:38
Título: Argentina e Bolívia pedem que OEA não interfira em assuntos internos
Descrição: 'Temos que recuperar a capacidade de pactuar soluções baseadas no
respeito à soberania dos Estados-membros', disse o chanceler argentino
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/argentina-e-bolivia-pedem-que-oeanao-interfira-em-assuntos-internos/

