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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 14:56:44
Título: 26% das crianças de 2 a 9 anos no Brasil não fazem três refeições por
dia
Descrição: Dados do Ministério da Saúde divulgados pela TV Globo mostram que o
problema da fome é pior em 2021 do que em 2015
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/26-das-criancas-de-2-a-9-anos-nobrasil-nao-fazem-tres-refeicoes-por-dia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-16 13:44:51
Título: Movimentos populares unificam luta e promovem ato contra Bolsonaro no
Dia da Consciência Negra
Descrição: Com o mote #ForaBolsonaroRacista, o Dia da Consciência Negra, próximo
sábado (20) tem atos convocados em todo o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/16/movimentos-populares-unificamluta-e-promovem-ato-contra-bolsonaro-no-dia-da-consciencia-negra
Fonte: Poder360
Título: Brasil perde mais de R$ 44 bilhões por ano para paraísos fiscais, diz
estudo
Descrição: Recurso seria suficiente para pagar o Auxílio Brasil ou vacinar 2
vezes a população contra a covid
Url :https://www.poder360.com.br/economia/brasil-perde-mais-de-r-44-bilhoes-porano-para-paraisos-fiscais-diz-estudo/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-16 15:00:00
Título: Fazendeiros jogam agrotóxico sobre Amazônia para acelerar desmatamento
Descrição: Soja e pecuária foram responsáveis pelo despejo de agrotóxicos com
uso de avião sobre floresta amazônica e outros biomas em área do tamanho de 30
mil campos de futebol
Url :https://apublica.org/2021/11/fazendeiros-jogam-agrotoxico-sobre-amazoniapara-acelerar-desmatamento/
Fonte: The Guardian
Data: 2021-11-17 07:00:30
Título: O plano brasileiro de carne bovina amazônica 'legalizará o
desmatamento', dizem os críticos
Descrição: A indústria de carne bovina espera que uma zona agrícola sem
desmatamento planejada tente os compradores de volta, mas muitos temem que ela
provoque o corte ilegal de árvores. Cerca de 80% do desmatamento na região tem
sido atribuído à pecuária, manchando as exportações de carne bovina. A indústria
de carne bovina do Brasil espera tentar os compradores de volta à região
amazônica, que cobre cerca de 40% da área total do país, com um novo compromisso
sem desmatamento. Mas os críticos estão preocupados com a possibilidade de
legalizar efetivamente o desmatamento na região.
Url :https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/17/brazils-amazon-beefplan-will-legalise-deforestation-say-critics
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 18:47:19
Título: TRF-3 confirma decisão que manda a Secom se retratar por homenagem a
Major Curió
Descrição: Militares 'qualificados como algozes, violadores dos direitos
humanos' não podem ser destacados como 'heróis da pátria', afirmou o relator
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/trf-3-confirma-decisao-que-mandaa-secom-se-retratar-por-homenagem-a-major-curio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 02:23:14
Título: Levantamento do Dieese revela que Caixa cobra juros mais altos em
empréstimo para informais e desempregados
Descrição: Estudo feito a pedido da Federação Nacional das Associações do
Pessoal da Caixa Econômica Federal mostra que taxa mensal de 3,99% para crédito
à população carente é maior até que juros do cheque especial e para parcelamento
de fatura do cartão de crédito
Url :https://revistaforum.com.br/debates/levantamento-do-dieese-revela-quecaixa-cobra-juros-mais-altos-em-emprestimo-para-informais-e-desempregados/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 16:43:39
Título: Como lidar com o terrorismo do mercado financeiro nas eleições
brasileiras
Descrição: Caberá às forças políticas que se contrapõem ao bolsonarismo saber
lidar com as manifestações vindouras em 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/oterrorismo-do-mercado-financeiro-eleicoes-presidenciais-2022/
Fonte: Congresso em Foco
Título: “Senadores terão dificuldade em aprovar”, líder do PT sobre Precatórios
Descrição: Com a tramitação da PEC dos Precatórios ainda pendente no Senado, o
programa Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, começa a se pago na terçafeira (17) com valor médio de R$ 217,18 mensais. O governo depende da aprovação
da proposta para cumprir a promessa de repassar R$ 400 para cada família, mas
líderes da oposição [ ]The post Senadores terão dificuldade em aprovar, líder do
PT sobre Precatórios appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/senadores-teraodificuldade-em-aprovar-lider-do-pt-sobre-precatorios/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 14:12:19
Título: Um dia após pronunciamento no Parlamento Europeu, Lula se reúne com a
prefeita de Paris
Descrição: 'Ante todos aqueles que jogam com o medo e querem nos dividir, nós
compartilhamos a mesma luta', disse Anne Hidalgo após almoço
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/um-dia-apos-pronunciamento-noparlamento-europeu-lula-se-reune-com-a-prefeita-de-paris/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 21:15:36
Título: Lula se reunirá com Macron, presidente da França, e Pedro Sánchez, da
Espanha
Descrição: Em seu giro internacional, ex-presidente, além de ovacionado no
Parlamento Europeu, já foi recebido pelo provável futuro chanceler da Alemanha,
pela prefeita de Paris, entre outras lideranças políticas
Url :https://revistaforum.com.br/global/chefes-de-estado-lula-se-reunira-commacron-presidente-da-franca-e-pedro-sanchez-da-espanha/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-16 23:47:00
Título: Aprovado texto-base de MP que recria Ministério do Trabalho e
Previdência, acompanhe
Descrição: A medida provisória está em análise no Plenário da Câmara
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/827594-aprovado-texto-base-de-mp-querecria-ministerio-do-trabalho-e-previdencia-acompanhe/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-16
Título: Vitória na Bolívia contra a direita é aprendizado para o Brasil, diz Nobre a Arce
Descrição: Presidente da Bolívia Luis Arce, em visita a CUT, falou de como os
socialistas superaram tentativa de golpe. Para Sérgio Nobre, experiência do país
mostra que os golpistas são poderosos, mas não invencíveis

Url : https://www.cut.org.br/noticias/vitoria-na-bolivia-contra-a-direita-eaprendizado-para-o-brasil-diz-nobre-a-arce-ee1b
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-16 11:33:30
Título: Análise | Quem são os intelectuais negros embranquecidos pela história
Descrição: O racismo age de várias formas para que pessoas negras não façam
parte das conquistas da sociedade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/16/analise-quem-sao-osintelectuais-negros-embranquecidos-pela-historia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-16 10:34:46
Título: Curitiba, capital do Paraná, registra maior inflação do país em outubro
Descrição: Inflação para os paranaenses é maior do que a média nacional por
conta de reajustes da Sanepar e Copel
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/16/curitiba-capital-do-paranaregistra-maior-inflacao-do-pais-em-outubro
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-16 03:00:00
Título: País investe em 5G e tem o desafio de garantir acesso à internet para 40
milhões de brasileiros. Entrevista especial com Christian Perrone
Descrição:
Se, de um lado, o Brasil realizou leilão de 5G na semana passada, considerado a
ma [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614424-pais-investe-em-5g-e-tem-o-desafio-degarantir-acesso-a-internet-para-40-milhoes-de-brasileiros-entrevista-especialcom-christian-perrone
Fonte: Vatican News - Português
Título: Covid 19: Encontro mundial das Comissões Justiça e Paz
Descrição: Especialistas e representantes das Conferências Episcopais do mundo,
com a participação da Pastoral Social, da União dos Superiores Gerais e da
coordenação regional da Cáritas, dialogarão por dois dias on-line para
identificar os desafios da era pós-Covid e para trabalhar em rede.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-11/covid-19-encontromundial-das-comissoes-justica-e-paz.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-16 09:39:40
Título: Ato de apoio a Cuba mobiliza militantes no Monumento ao Expedicionário
no RS
Descrição: Dezenas de entidades se manifestaram em apoio a autodeterminação do
povo cubano em Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/16/ato-de-apoio-a-cuba-mobilizamilitantes-no-monumento-ao-expedicionario-no-rs
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-16 09:17:16
Título: “Memorial Luiz Carlos Prestes é patrimônio de Porto Alegre (RS)”,
afirmam ex-prefeitos
Descrição: Primeiro evento presencial desde o início da pandemia celebrou os 4
anos do Memorial Prestes neste sábado (13)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/16/memorial-luiz-carlos-prestes-epatrimonio-de-porto-alegre-rs-afirmam-ex-prefeitos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-16 09:08:42
Título: MST e movimentos da Via Campesina ocupam prédio do Incra em Porto Alegre
(RS)
Descrição: As organizações pedem por crédito para a agricultura familiar do Rio
Grande do Sul e comida na mesa da população

Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/16/mst-e-movimentos-da-viacampesina-ocupam-predio-do-incra-em-porto-alegre-rs
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 22:00:58
Título: Senado do Chile enterra o impeachment de Sebastián Piñera
Descrição: A Câmara aprovou a abertura do processo, mas a oposição não obteve os
votos necessários no Senado
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/senado-do-chile-enterra-oimpeachment-de-sebastian-pinera/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 20:38:01
Título: Aumento de salário para servidores não está na PEC dos Precatórios, diz
ministro da Cidadania
Descrição: 'Ela estabelece justamente o pagamento de 400 reais para cada
beneficiário do Auxílio Brasil', afirmou João Roma
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/aumento-de-salario-paraservidores-nao-esta-na-pec-dos-precatorios-diz-ministro-da-cidadania/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 20:26:54
Título: ‘Política ambiental precisa de implementação, não mais de
regulamentação’
Descrição: Webinar de CartaCapital reuniu a ex-ministra Marina Silva, a ativista
Paloma Costa e os executivos Marcelo Behar e Rodrigo Figueiredo
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/politica-ambiental-precisade-implementacao-nao-mais-de-regulamentacao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 19:44:05
Título: Deputados acionam o TCU contra possível interferência no Enem e querem
convocar Milton Ribeiro
Descrição: 'Como seria o Enem com a cara de um miliciano?', ironizou o líder da
Minoria na Câmara, deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ)
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/deputados-acionam-o-tcu-contrapossivel-interferencia-no-enem-e-querem-convocar-milton-ribeiro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 19:10:02
Título: Relator do Orçamento contradiz Bolsonaro sobre reajuste de servidores:
‘Não sei de onde ele tirou’
Descrição: 'Em nenhum momento foi trabalhado isso', disse o deputado federal
Hugo Leal (PSD-RJ)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/relator-do-orcamento-contradizbolsonaro-sobre-reajuste-de-servidores-nao-sei-de-onde-ele-tirou/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 17:29:28
Título: ‘Só o povo brasileiro pode dar o impeachment em Bolsonaro’, diz Lula em
Paris
Descrição: O ex-presidente ligou a postura de Arthur Lira ao orçamento secreto
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/so-o-povo-brasileiro-podedar-o-impeachment-em-bolsonaro-diz-lula-em-paris/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-16 17:15:58
Título: Policiais federais protestam e cobram ‘valorização’ prometida por
Bolsonaro
Descrição: 'Não queremos comemoração. Queremos valorização e respeito', dizem
associações que representam categoria
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/policiais-federais-protestam-ecobram-valorizacao-prometida-por-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-16 13:17:33
Título: Caravana de Requião chega a Maringá nas vésperas das definições sobre
federações partidárias
Descrição: A questão das federações partidárias está se afunilando e
provavelmente em dezembro teremos maior clareza sobre as disputas presidencial e
pelos governos estaduais. É nesse contexto, de espera da regulamentação Bemvindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/caravana-de-requiao-chega-amaringa-nas-vesperas-das-definicoes-sobre-federacoes-partidarias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 00:57:27
Título: Lula na Europa: Prerrogativas classifica silêncio da grande mídia como
“deformação da liberdade de imprensa”
Descrição: Silêncio da grande imprensa contrasta com a calorosa recepção que
Lula teve no continente europeu, ex-presidente foi aplaudido em Parlamento da
União Europeia
Url :https://revistaforum.com.br/midia/lula-europa-prerrogativas-silenciogrande-midia-deformacao-liberdade-de-imprensa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 22:11:43
Título: Racismo: Chico César é chamado de “neguinho” e “praga” em rádio da
Paraíba
Descrição: Apresentador Byra de Jacuman, após a repercussão, foi às redes
sociais para pedir desculpas ao cantor
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/racismo-chico-cesar-e-chamado-deneguinho-e-praga-em-radio-da-paraiba/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 19:14:31
Título: Racismo: Homem chama atendente de supermercado de “preta” e vai preso,
veja vídeo
Descrição: “Não irei falar baixo com uma preta! Sou racista mesmo! E não sou
obrigado a conversar com uma preta”, disse o agressor
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/racismo-homem-chama-atendente-desupermercado-de-preta-e-vai-preso-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 19:13:52
Título: Lula prega “governança global democrática” na Sciences Po, em Paris,
veja discurso na íntegra
Descrição: O ex-presidente Lula realizou palestra na universidade Sciences Po
nesta terça, confira
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-governanca-global-democraticasciences-po-paris-discurso-integra/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 18:29:24
Título: Prefeita de Paris elogia encontro com Lula: “Compartilhamos a mesma
luta”
Descrição: Em março de 2020, petista recebeu das mãos de Anne Hidalgo o título
de cidadão honorário de Paris, concedido pelo Conselho da cidade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/prefeita-anne-hidalgo-paris-encontrolula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 15:30:08
Título: Coletivo de músicos Adinkrazz é atração do Jazz B em novembro
Descrição: Coletivo paulistano celebra linguagem futuro-ancestral com raízes
culturais negras em pré-lançamento do EP Cidade Grande, com participação
especial do trompetista Walmir Gil

Url :https://revistaforum.com.br/cultura/coletivo-de-musicos-adinkrazz-eatracao-do-jazz-b-em-novembro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 15:05:12
Título: Não existe almoço grátis: Bolsonaro exibe vídeo em quarto com diária de
R$ 46 mil no Bahrein
Descrição: \Poderia eu pagar esse hotel aqui, sem problema nenhum\, disse
Bolsonaro, que busca \petrodólares\ para venda fatiada da Petrobras no Oriente
Médio. Veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/nao-existe-almoco-gratisbolsonaro-exibe-video-em-quarto-com-diaria-de-r-46-mil-no-bahrein/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 11:27:58
Título: Haddad diz que fala de Bolsonaro sobre Enem é “ilegal”
Descrição: Segundo ele, que é professor Doutor, as universidades que adotam a
prova podem, inclusive, questionar os itens que confrontam a pesquisa e a
ciência. Presidente disse que exame começa a ter \a cara do governo\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/haddad-diz-que-fala-de-bolsonarosobre-enem-e-ilegal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-16 10:29:05
Título: Bolsonaro é chamado de “genocida” por jovens em Dubai, veja o vídeo
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/bolsonaro-e-chamado-de-genocidapor-jovens-em-dubai-veja-o-video/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-16 17:16:50
Título: Policiais e evangélicos fundamentalistas ameaçam escola municipal em SP
por praticar ‘ideologia de gênero’
Descrição: O caso de um aluno que surgiu com as unhas pintadas rendeu ameaças de
morte à professora que tentou mediar a situação.The post Policiais e evangélicos
fundamentalistas ameaçam escola municipal em SP por praticar ‘ideologia de
gênero’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/16/policiais-e-evangelicosfundamentalistas-ameacam-escola-municipal-em-sp-por-praticar-ideologia-degenero/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-17 00:00:00
Título: Pedido de extradição de Allan dos Santos chega ao governo dos EUA
Descrição: O pedido de extradição do bolsonarista Allan dos Santos já está com o
governo americano, que agora terá que decidir o que fazer. A ordem do ministro
Alexandre de Moraes, do STF, chegou aos Estados Unidos na semana passada.Leia
mais (11/17/2021 - 00h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/pedido-de-extradicao-de-allan-dos-santos-chega-aogoverno-dos-eua.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-16 00:00:00
Título: Ação da PM contra posto de vigilância deixa seis indígenas feridos em RR
Descrição: A Polícia Militar de Roraima feriu seis indígenas, aparentemente com
balas de borracha, em ação dentro da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, nesta
terça-feira (16).Leia mais (11/16/2021 - 23h23)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/acao-da-pm-contra-posto-de-vigilancia-deixa-seis-indigenasferidos-em-rr.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-16 00:00:00
Título: China jogou pesado ao tratar do embargo às importações de carne bovina
Descrição: A revelação veio do repórter Marcelo Ninio. Depois que a China
suspendeu a importação de carne bovina brasileira, a ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, pediu hora para falar ao telefone com seu equivalente e Pequim
respondeu que ele estava sem espaço na agenda. No pedido não se havia
especificado dia nem hora. A resposta esfarrapada foi grosseria inédita para uma
diplomacia experimentada como a do Império do Meio.De um lado, ela mostra como a
China é capaz de jogar bruto quando acha que está numa posição de força. De
outro, ensina que o governo do capitão cultiva malcriações delirantes, mas é
acima de tudo disfuncional.Leia mais (11/16/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/11/china-jogou-pesado-ao-tratar-do-embargo-asimportacoes-de-carne-bovina.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-16 00:00:00
Título: Comentarista da Jovem Pan que fez declaração antissemita é assessor do
deputado Campos Machado
Descrição: José Carlos Bernardi, comentarista da Jovem Pan News que disse no ar
que o Brasil enriqueceria como a Alemanha \se a gente matar um monte de judeus e
se apropriar do poder econômico deles\, é funcionário comissionado no gabinete
do deputado Campos Machado (Avante) na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo).Leia mais (11/16/2021 - 21h14)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/comentarista-da-jovem-pan-que-fez-declaracaoantissemita-e-assessor-do-deputado-campos-machado.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-16 23:51:00
Título: Proposta que reduz a idade de aposentadoria obrigatória de ministros do
Supremo provoca polêmica na CCJ
Descrição: Texto revoga a emenda constitucional resultante da chamada PEC da
Bengala, aprovada em 2015
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/827609-proposta-que-reduz-a-idade-deaposentadoria-obrigatoria-de-ministros-do-supremo-provoca-polemica-na-ccj/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-16 18:44:28
Título: Ernesto Araújo sobre governo Bolsonaro: 'Virou a base do centrão'
Descrição: Ex-ministro das Relações Exteriores criticou a forma como o governo
tem conduzido sua gestão e afirmou que membros da administração não \enfrentam o
sistema por falta de coragem ou interesse\.
Url :https://br.sputniknews.com/20211116/ernesto-araujo-sobre-governo-bolsonarovirou-a-base-do-centrao-19784488.html
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-16 19:27:56
Título: Fundo para “perdas e danos”, decisivo para justiça climática, ficou fora
da COP-26
Descrição: Pacto de Glasgow não prevê recursos para ajudar países pobres a lidar
com impactos de eventos extremos, mas pauta avançou e terá que ser resolvida na
COP de 2022
Url :https://apublica.org/2021/11/fundo-para-perdas-e-danos-decisivo-parajustica-climatica-ficou-fora-da-cop-26/

