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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-11-14
Título: Marcha contra a Fome denuncia insegurança alimentar e carestia
Descrição: A Marcha contra a Fome, realizada ontem (13) em várias cidades, 
denunciou a insegurança alimentar no país e o aumento de preços de itens básicos
para a população, como o gás de cozinha, além do fim de políticas públicas. Em 
São Paulo, por exemplo, após passeata que saiu da estação Paraíso do metrô, na 
zona sul, o ato terminou na praça da Sé. Houve distribuição de alimentos e ato 
ecumênico celebrado pelo padre Júlio Lancelotti (Pastoral do Povo de Rua) e pelo
pastor Ariovaldo Ramos (Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito). No Rio de
Janeiro, a mobilização ocorreu na praia do Leblon, também na zona sul.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/11/marcha-contra-fome-
inseguranca-alimentar-carestia/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 00:29:31
Título: Vídeo: Homem pede, aos prantos, ajuda para comprar comida em BH
Descrição: \É tudo que eu preciso, de ajuda”, afirma em um megafone. Ele relata 
estar desempregado há 10 meses, sem água em casa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-homem-pede-aos-prantos-ajuda-
para-comprar-comida-em-bh/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-14 11:10:48
Título: \Retomadas\ em todo o país: indígenas ocupam suas terras ancestrais, 
ainda que sob ataque
Descrição: \Retomar é um ritual de recuperar não só a terra: é tomar na mão a 
vida que foi tirada\, diz cacique Babau Tupinambá
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/14/retomadas-em-todo-o-pais-
indigenas-ocupam-suas-terras-ancestrais-ainda-que-sob-ataque

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-14 11:38:46
Título: “Não tem pão? Coma osso”: brasileiros fazem novo protesto contra governo
em frente à embaixada de Paris
Descrição: Este foi o 4º protesto em forma de instalação artística realizado na 
Embaixada desde o início da pandemia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/nao-tem-pao-coma-osso-brasileiros-
fazem-novo-protesto-contra-governo-em-frente-a-embaixada-de-paris/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-14 12:56:44
Título: Redução do ICMS não baixou o preço abusivo da gasolina no Rio Grande do 
Sul
Descrição: Na semana que passou o Rio Grande do Sul foi notícia porque o litro 
da gasolina era vendido por até R$ 8 por litro no estado, o mais caro do  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/reducao-do-icms-nao-baixou-o-preco-
abusivo-da-gasolina-no-rio-grande-do-sul/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-15 00:48:06
Título: Bia Kicis é alvo da PGR por postagem racista com ‘black face’
Descrição: Procuradoria pediu ao STF abertura de inquérito contra a deputada 
bolsonarista por racismo
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/bia-kicis-pgr-racismo-black-face/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Em Dubai, Bolsonaro se hospeda em hotel com diárias de até R$ 83 mil
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Descrição: O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Dubai, nos Emirados Árabes
Unidos, neste sábado (13). Esta é a primeira parada de uma viagem de uma semana 
pelo Oriente Médio para visitar três países até dia 18. Para a missão, Bolsonaro
se hospedou em um hotel cinco estrelas no centro de Dubai. Bolsonaro chegou aos 
Emirados Árabes [ ]The post Em Dubai, Bolsonaro se hospeda em hotel com diárias 
de até R$ 83 mil appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-hotel-cinco-
estrelas-dubai-83-mil/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Francisco une o grito dos pobres ao grito da terra 
Descrição: Depois do Angelus deste domingo que a Igreja celebra o 5° Dia Mundial
dos Pobres, o Papa recordou a data unindo o grito dos pobres ao grito da terra
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-11/papa-francisco-depois-do-
angelus-cop-26-e-dia-mundial-dos-pobres.html

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Estou muito satisfeito\, diz Scholz após reunião com Lula
Descrição: Político social-democrata que venceu a eleição e pode ser o próximo 
chanceler alemão se encontrou com ex-presidente brasileiro em Berlim. \Outro 
Brasil é possível. Vamos lembrar o mundo disso\, diz Lula na capital alemã.
Url :https://www.dw.com/pt-br/estou-muito-satisfeito-diz-scholz-após-reunião-
com-lula/a-59811354?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oficialismo perde sua maioria no Senado argentino
Descrição: 14 de noviembre de 2021,   19:39Buenos Aires, 14 nov (Prensa Latina) 
Em uma eleição legislativa que definirá o rumo para os próximos dois anos, a 
governante Frente de Todos perdeu hoje sua maioria no Senado argentino, onde 
agora ocupará 35 das 72 cadeiras disponíveis.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488846&SEO=oficialismo-pierde-
mayoria-en-el-senado-argentino

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-15 05:00:22
Título: Fake news sobre urnas eletrônicas surgiu em 2018 e foi alimentada por 
páginas bolsonaristas
Descrição: Estudo inédito em parceria com o Facebook identificou a origem das 
notícias que alimentarem a desconfiança contra sistema eleitoral na rede
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fake-news-sobre-urnas-eletronicas-
surgiu-em-2018-e-foi-alimentada-por-paginas-bolsonaristas/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-14 17:42:57
Título: Ministros de Bolsonaro já receberam 115 condecorações militares
Descrição: Até agora, os ministros mais homenageados são Damares Alves, Paulo 
Guedes e o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado ao STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ministros-de-bolsonaro-ja-
receberam-115-condecoracoes-militares/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-14 11:13:24
Título: Calendrag 22: em Brasília, publicação expõe arte drag e debate questões 
sociais
Descrição: Cine Brasília recebeu o lançamento da 5ª edição do Calendrag, que tem
como tema o Cinema Nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/14/calendrag-22-em-brasilia-
publicacao-expoe-arte-drag-e-debate-questoes-sociais

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-14 17:21:37
Título: Funai encolhe reserva indígena no Ceará
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Descrição: Uma denúncia de extração ilegal de argila, areia e madeira levou à 
descoberta do encolhimento de cerca de cem hectares na reserva dos tapeba
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/funai-encolhe-reserva-indigena-no-
ceara/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-14 18:00:25
Título: Após acordo na COP26, mundo deve adotar ações rápidas para evitar 
catástrofe
Descrição: Apena 12 meses \separam\ Escócia e Egito, onde acontecerá a 27ª 
Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima (COP27)
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/apos-acordo-na-cop26-mundo-deve-
adotar-acoes-rapidas-para-evitar-catastrofe/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-14 16:10:28
Título: PGR pede abertura de inquérito contra bolsonarista Bia Kicis por racismo
Descrição: Caso seja condenada, a pena para Bia Kicis poderá chegar até cinco 
anos de reclusão e o pagamento de multa
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pgr-pede-abertura-de-
inquerito-contra-bolsonarista-bia-kicis-por-racismo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-14 12:06:49
Título: PL adia oficialmente evento de filiação de Bolsonaro
Descrição: Mais cedo, Bolsonaro já havia dito que considerava difícil fechar 
acordo com Valdemar Costa Neto até o dia 22
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pl-adia-oficialmente-evento-
de-filiacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-14 22:25:03
Título: O Antagonista diz que Valdemar mandou Bolsonaro e os filhos tomarem no 
c*
Descrição: Crendiospai, eita povinho da boca suja. Segundo o site de direita O 
Antagonista, houve bate-boca entre o presidente Jair Bolsonaro e o dono do PL 
Valdemar da Costa Neto. VTNC  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/o-antagonista-diz-que-valdemar-
mandou-bolsonaro-e-os-filhos-tomarem-no-c/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 23:46:09
Título: Ciro diz que, se dependesse dele, não haveria ruptura entre o PDT e PT a
nível nacional
Descrição: Crítico contumaz do PT e do ex-presidente Lula, Ciro fez a declaração
durante inauguração de obra com o governador do Ceará, Camilo Santana, que é 
petista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-ruptura-pdt-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 21:22:20
Título: Eleitora de Ciro em 2018, Joanna Maranhão se reúne com Lula na Bélgica
Descrição: Ex-nadadora apresentou seu filho, o pequeno Caetano, ao ex-presidente
e sua noiva Janja
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleitora-de-ciro-em-2018-joanna-
maranhao-se-reune-com-lula-na-belgica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 20:32:50
Título: Com Lula, deputado alemão dispara: “Brasileiros merecem presidente 
melhor que o incompetente Bolsonaro”
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Descrição: Em viagem pela Europa, petista vem sendo tratado como chefe de Estado
por importantes lideranças, incluindo  o provável sucessor de Angela Merkel na 
Alemanha
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-deputado-alemao-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 19:29:45
Título: Sérgio Camargo defende mudar nome de Fundação Palmares para Fundação 
Princesa Isabel
Descrição: Conhecido por fazer declarações absurdas, bolsonarista vai homenagear
Princesa Isabel em evento conservador que participa neste domingo (14)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sergio-camargo-mudar-nome-fundacao-
palmares-para-fundacao-princesa-isabel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 18:36:28
Título: Site do PDT faz como do PT e publica texto em defesa de Daniel Ortega
Descrição: Publicação foi criticada por lideranças e apoiadores do PDT, como o 
presidente do partido em São Paulo, Antonio Neto: \Atentado contra a memória do 
grande líder Augusto Cesar Sandino\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/site-pdt-texto-em-defesa-de-daniel-
ortega/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 17:53:35
Título: Ex de Pazuello diz que soube de traição no dia de seu aniversário: “nem 
pensão eu recebo”
Descrição: Andrea Barbosa, que é dentista e tem uma filha de 13 anos com o ex-
ministro, falou com exclusividade à Fórum em junho, relembre aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-de-pazuello-diz-que-soube-de-
traicao-no-dia-de-seu-aniversario-nem-pensao-eu-recebo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 17:24:54
Título: Flávio Dino suspeita de viagem de Bolsonaro a Dubai: “asilo político?”
Descrição: Esta é a terceira viagem do governo brasileiro à cidade dos Emirados 
Árabes em menos de dois meses
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/flavio-dino-suspeita-de-viagem-
de-bolsonaro-a-dubai-asilo-politico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 13:09:48
Título: Homenagem de Bolsonaro a Curió, agente da Ditadura: Secom é condenada a 
publicar direito de resposta
Descrição: Decisão do ministro Humberto Martins, no entanto, suspendeu o 
cumprimento da liminar até trânsito em julgado da ação.  \Sequestrou a prestação
jurisdicional. Vergonhoso\, afirmou a advogada Eloísa Machado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/homenagem-de-bolsonaro-a-
curio-agente-da-ditadura-secom-e-condenada-a-publicar-direito-de-resposta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 12:57:51
Título: Adélio Bispo volta a ser pressionado para falar algo que possa ser usado
nas eleições
Descrição: Agente penitenciário contou ao DCM em anonimato que, de uma hora pra 
outra, voltaram a interrogar o autor da facada em Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/adelio-bispo-volta-a-ser-pressionado-
para-falar-algo-que-possa-ser-usado-nas-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 12:15:50
Título: Militante do MTST que fez e pagou camarão chama Eduardo Bolsonaro de 
mau-caráter
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Descrição: Filho de Bolsonaro, que está passeando com o pai em Dubai, publicou 
foto incitando ódio nas rede contra o ator Wagner Moura por comer camarão em 
ocupação
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/militante-do-mtst-que-fez-e-
pagou-camarao-chama-eduardo-bolsonaro-de-mau-carater/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-14 11:41:52
Título: Repórter da Globo chora ao vivo por poder tirar máscara: “perdemos 
muitos amigos”, veja vídeo
Descrição: “Só por causa da vacina que a gente chegou nesse momento de tirar a 
máscara e respirar aliviado\, disse
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/reporter-da-globo-chora-ao-vivo-
por-poder-tirar-mascara-perdemos-muitos-amigos-veja-video/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-15 04:53:24
Título: Bolsonaro diz a investidores em Dubai que Amazônia 'não pega fogo' e 
'ataques' 'não são justos'
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, durante 
evento com investidores em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que \os ataques 
que o Brasil sofre em relação à Amazônia não são justos.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-diz-investidores-em-dubai-que-
amazonia-nao-pega-fogo-ataques-nao-sao-justos-25277299
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-15 04:30:20
Título: De Roberto Jefferson a Sara Giromini, ex-aliados expõem ‘abandono’ de 
Bolsonaro após aliança com o Centrão
Descrição: BRASÍLIA - Roberto Jefferson passou o último ano reestruturando o 
partido que comanda com mãos de ferro, o PTB, para atrair o presidente Jair 
Bolsonaro e seus seguidores — reformulou o estatuto para uma linha mais 
conservadora, expurgou lideranças históricas nos estados e arranjou briga até 
com a filha por divergências quanto ao uso medicinal da cannabis. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/de-roberto-jefferson-sara-giromini-ex-
aliados-expoem-abandono-de-bolsonaro-apos-alianca-com-centrao-25277196
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-15 04:50:30
Título: Chanceler cubano afirma que Twitter manipula algoritmos para 
desestabilizar situação no país
Descrição: A rede social Twitter manipula algoritmos para distorcer a percepção 
de protesto em Cuba, provocando a desestabilização no país, denunciou Bruno 
Rodríguez Parrilla, ministro das Relações Exteriores cubano.
Url :https://br.sputniknews.com/20211115/chanceler-cubano-afirma-que-twitter-
manipula-algoritmos-para-desestabilizar-situacao-no-pais-19768029.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-14 18:51:29
Título: Governo da Venezuela desmantela grupo terrorista que pretendia sabotar 
Conselho Nacional Eleitoral
Descrição: Na operação, suposto coordenador da organização terrorista foi 
detido. Diversos panfletos, artefatos explosivos improvisados e tambores de 
gasolina foram apreendidos no local.
Url :https://br.sputniknews.com/20211114/governo-da-venezuela-desmantela-grupo-
terrorista-que-pretendia-sabotar-conselho-nacional-eleitoral-19766989.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-14 05:18:06
Título: Pentágono tentou ocultar ataque aéreo na Síria que matou 80 pessoas, 
revela NYT
Descrição: Pela primeira vez, o Comando Central dos EUA (USCENTCOM), o comando 
de combate unificado que supervisionou as operações aéreas dos EUA na Síria, 
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reconheceu oficialmente a série de ataques contra alvos perto da cidade síria de
Baghuz, em 18 de março de 2019.
Url :https://br.sputniknews.com/20211114/pentagono-tentou-ocultar-ataque-aereo-
na-siria-que-matou-80-pessoas-revela-nyt-19761582.html
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