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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-17
Título: Coordenação confirma 80 atos por 'Fora Bolsonaro Racista' para 20 de
novembro, Dia da Consciência Negra
Descrição: A campanha nacional Fora Bolsonaro confirmou 80 atos, em 75 cidades e
4 países, para o próximo sábado, 20 de novembro, dia de luta do povo negro. Os
dados foram levantados pela Central de Mídia das Frentes Brasil Popular, Povo
Sem Medo, Fora Bolsonaro Nacional, Coalizão Negra por Direitos, Anatorg e
Convergência Negra.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/coordenacao-confirma-80-atos-por-forabolsonaro-racista-para-20-de-novembro-dia-da-consciencia-negra
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-17
Título: Feriado da Consciência Negra será de protestos #ForaBolsonaro. Veja onde tem atos
Descrição: “Fora Bolsonaro Racista”. Este será o grito que se ouvirá nas ruas de
todas as capitais e várias cidades do país e do exterior neste sábado, 20 de
novembro, feriado em que se celebra o Dia da Consciência Negra.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/feriado-da-consciencia-negra-sera-deprotestos-forabolsonaro-veja-onde-tem-atos-7f26
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 15:52:06
Título: Subprocurador sugere força-tarefa com TCU e MPF para investigar
orçamento secreto
Descrição: Segundo Furtado, a execução dos repasses pode configurar
irregularidade administrativa e caracterizar crime de desobediência
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/subprocurador-sugere-forca-tarefacom-tcu-e-mpf-para-investigar-orcamento-secreto/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: UE propõe vetar importações de alimentos de áreas desmatadas
Descrição: Comissão Europeia prevê exigir que empresas que exportem produtos
como soja e carne bovina comprovem que suas cadeias não usam áreas desmatadas.
Greenpeace avalia que proposta deve isolar ainda mais o Brasil.
Url :https://www.dw.com/pt-br/ue-propõe-vetar-importações-de-alimentos-de-áreasdesmatadas/a-59851367?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 14:38:39
Título: Após recorde de desmatamento, Bolsonaro diz ter ido ao Catar vender
‘turismo na Amazônia’
Descrição: O presidente é um grande defensor da exploração da floresta e tem
trabalhado contra mecanismos de controle na região
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-recorde-de-desmatamentobolsonaro-diz-ter-ido-ao-catar-vender-turismo-na-amazonia/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-17 22:14:00
Título: Novo auxílio deixa mais de 24 milhões de pessoas com fome, por Enio
Verri
Descrição: Por Enio Verri* Hoje foi o primeiro dia de pagamento do novo auxílio
pago pelo Governo Federal em substituição ao Bolsa Família. Além de perder um
programa de 18 anos
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/novo-auxilio-deixa-mais-de-24milhoes-de-pessoas-com-fome-por-enio-verri/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-17 08:40:51

Título: 'Minha aluna desmaiou de fome': professores denunciam crise urgente nas
escolas brasileiras
Descrição: Estudantes sofrem com desemprego e perda de renda dos pais, orfandade
e mudanças para casas piores. Jovens também estão abandonando a escola para
trabalhar, dizem educadores.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59215351?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-11-17
Título: Europa assume ‘quarta onda’ e declara estágio ‘dramático’ da covid-19
Descrição: Enquanto no Brasil o poder público ignora alertas da ciência e
promove o fim até mesmo do uso de máscaras contra a covid-19, o mundo segue em
alerta máximo
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/11/europa-assumequarta-onda-e-declara-estagio-dramatico-da-covid-19/
Fonte: Poder360
Título: Barroso dá 5 dias para governo federal esclarecer situação do povo
Yanomami
Descrição: Questões sobre a situação nutricional e acesso à água potável deverão
ser informadas com detalhes
Url :https://www.poder360.com.br/justica/barroso-da-5-dias-para-governo-federalesclarecer-situacao-do-povo-yanomami/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Macron recebe Lula com honras de chefe de Estado em Paris
Descrição: Desafeto de Bolsonaro, líder francês se reúne com ex-presidente no
Palácio do Eliseu. Atual líder nas pesquisas e cumprindo agenda intensa na
Europa, Lula diz em Paris que \o Brasil não se resume a seu atual governante\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/macron-recebe-lula-com-honras-de-chefe-de-estadoem-paris/a-59849982?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-17 17:19:22
Título: Jornalistas de jornais e revistas de SP aprovam nova paralisação para a
próxima terça (23)
Descrição: Após empresas não apresentarem uma contraproposta, a categoria
decidiu aumentar a mobilização para 4h de braços cruzados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/jornalistas-de-jornais-erevistas-de-sp-aprovam-nova-paralisacao-para-a-proxima-terca-23
Fonte: Congresso em Foco
Título: STF autoriza instauração de inquérito contra Bia Kicis por crime de
racismo
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF),
autorizou a abertura de inquérito contra a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF),
por suposto crime de racismo. Na decisão, o ministro concorda com o pedido da
Procuradoria-Geral da República para investigar a parlamentar, presidente da
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O motivo seria [ ]The post
STF autoriza instauração de inquérito contra Bia Kicis por crime de racismo
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/stf-autoriza-inqueritocontra-bia-kicis-por-crime-de-racismo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-17 17:12:21
Título: Edmilson Rodrigues (PSOL), prefeito de Belém, retorna ao cargo após
recuperação da covid-19
Descrição: Vacinado com duas doses, Edmilson contraiu a doença e ficou afastado
por 46 dias após ser infectado pela variante delta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/edmilson-rodrigues-psolprefeito-de-belem-retorna-ao-cargo-apos-recuperacao-da-covid-19

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-17 15:08:58
Título: Câmara recria Ministério do Trabalho, mas extinção da pasta por mais de
2 anos trará impactos
Descrição: Para parlamentares, a recriação da pasta atende somente a interesses
políticos, texto ainda segue para o Senado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/camara-recria-ministerio-dotrabalho-mas-extincao-da-pasta-por-mais-de-2-anos-trara-impactos
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 17:09:18
Título: Orçamento secreto é uma manobra que beneficia quem apoia o governo, diz
Mourão
Descrição: 'Onde está impessoalidade disso aí? Onde está a publicidade?',
questionou o vice-presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/orcamento-secreto-e-umamanobra-que-beneficia-quem-apoia-o-governo-diz-mourao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-17 13:59:19
Título: Políticas afirmativas contribuíram para avanço do cinema negro, diz
diretora de festival
Descrição: Festival Internacional do Audiovisual Negro quer promover a
descolonização do mercado audiovisual e do cinema brasileiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/politicas-afirmativascontribuiram-para-avanco-do-cinema-negro-diz-diretora-de-festival
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O protesto de ex-escravos contra a República que acabou em massacre
Descrição: Pouco conhecido, episódio ocorrido no Maranhão em 1889 e chamado de \
massacre de 17 de novembro\ foi motivado pelo receio de que o fim da monarquia e
o novo regime republicano significariam a volta da escravidão.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-protesto-de-ex-escravos-contra-a-república-queacabou-em-massacre/a-59847473?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-17 13:10:21
Título: Entenda por que Macron despreza Bolsonaro, mas recebeu Lula como chefe
de Estado
Descrição: Ex-presidente se encontra com mandatário francês no momento em que as
relações entre os dois países está abalada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/entenda-porque-macron-desprezabolsonaro-mas-recebeu-lula-como-chefe-de-estado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-17 10:31:47
Título: Opinião | Quilombo Campo Grande: uma história de resistência do MST
Descrição: Localizado em Campo do Meio-MG, acampamento do MST resiste há 25 anos
contra investidas de latifundiários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/opiniao-quilombo-campo-grandeuma-historia-de-resistencia-do-mst
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-17 09:41:59
Título: Parlamentares brasileiros pedem liberdade para Vanda Pignato, exprimeira-dama de El Salvador
Descrição: Vanda sofre restrição de liberdade desde sua saída do poder da Frente
Farabundo Martí de de Libertação Nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/parlamentares-brasileiros-pedemliberdade-para-vanda-pignato-ex-primeira-dama-de-el-salvador
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-17 07:51:33

Título: Cineastas pretas e filhas de domésticas no Pará lançam série e fazem
história no audiovisual
Descrição: Série foi filmada com recursos da Lei de Incentivo Aldir Blanc e
conta como as mulheres negras foram afetadas pela covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/cineastas-pretas-e-filhas-dedomesticas-no-para-lancam-serie-e-fazem-historia-no-audiovisual
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 21:15:29
Título: Haddad e Lupi se reúnem em São Paulo em meio a articulações para 2022
Descrição: 'Companheiro de ministério de quatro anos, por quem tenho estima e
amizade\, disse a CartaCapital o presidente nacional do PDT
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/haddad-e-lupi-se-reunem-emsao-paulo-em-meio-a-articulacoes-para-2022/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 20:43:22
Título: ‘Tenho certeza de que não estarei no palanque de Bolsonaro’, diz vice da
Câmara, filiado ao PL
Descrição: Nesta quarta 17, o partido deu 'carta branca' a Valdemar Costa Neto
para sacramentar a filiação do ex-capitão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tenho-certeza-de-que-nao-estareino-palanque-de-bolsonaro-diz-vice-da-camara-filiado-ao-pl/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 20:11:38
Título: RJ: Carlos Bolsonaro vota contra projeto que pune motoristas por prática
de preconceito
Descrição: O filho 02 do presidente Jair Bolsonaro foi o único entre os
vereadores a marcar posição contrária ao texto
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/rj-carlos-bolsonaro-vota-contraprojeto-que-pune-motoristas-por-pratica-de-preconceito/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 19:59:17
Título: ‘Você é esperança para o Brasil’, diz François Hollande a Lula após
encontro em Paris
Descrição: O petista se reuniu com o ex-presidente francês horas depois de ser
recebido por Emmanuel Macron no Palácio do Elysée
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/voce-e-esperanca-para-o-brasildiz-francois-hollande-a-lula-apos-encontro-em-paris/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 18:02:05
Título: Leite repassou a Doria pedido do governo Bolsonaro para atrasar início
da vacinação
Descrição: O ministro Luiz Eduardo Ramos recorreu ao governador gaúcho para
tentar evitar a aplicação da 1ª dose em 17 de janeiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/leite-repassou-a-doriapedido-do-governo-bolsonaro-para-atrasar-inicio-da-vacinacao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 17:37:37
Título: Fachin suspende lei de Rondônia que proíbe linguagem neutra nas escolas
Descrição: O magistrado do Supremo Tribunal Federal observou 'graves vícios' na
aplicação da norma
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fachin-suspende-lei-derondonia-que-proibe-linguagem-neutra-nas-escolas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 16:38:23
Título: Comentarista da Jovem Pan é exonerado de cargo na Alesp após declaração
antissemita

Descrição: 'Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder
econômico deles, o Brasil enriquece', disse José Carlos Bernardi
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/comentarista-da-jovem-pan-eexonerado-de-cargo-na-alesp-apos-declaracao-antissemita/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 16:07:21
Título: ‘Xamã’ do ataque ao Congresso dos EUA é condenado a 41 meses de prisão
Descrição: Jacob Chansley se declarou culpado por invadir o Capitólio junto com
centenas de apoiadores de Trump
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/xama-do-ataque-ao-congressodos-eua-e-condenado-a-41-meses-de-prisao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-17 15:22:47
Título: Emergência climática, egoísmo vacinal e cegueira fiscal: a luta contra a
desigualdade é a única saída
Descrição: Na COP e na pandemia, potências se mostraram incapazes de assumir
responsabilidades para evitar que o mundo se afunde no abismo
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/emergencia-climatica-egoismovacinal-e-cegueira-fiscal-a-luta-contra-a-desigualdade-e-a-unica-saida/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-17 22:52:27
Título: Criação da federação motiva conversa entre PSB e PCdoB, que convida
Requião para presidente da sigla no PR
Descrição: O presidente estadual do PCdoB no Paraná, Elton Barz, disse ao Blog
do Esmael que irá formalizar convite para filiação de Roberto Requião à luz da
criação da federação partidária Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/criacao-da-federacao-motivaconversa-entre-psb-e-pcdob-que-convida-requiao-para-presidente-da-sigla-no-pr/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-17 21:39:24
Título: As demissões continuam na Globo, guilhotina segue afiada na emissora dos
Marinho
Descrição: A guilhotina segue afiadíssima na emissora dos Marinho, no Rio. A
Globo anunciou nesta quinta-feira (17/11) a demissão da atriz Camila Queiroz, 28
anos, que fazia parte do elenco da Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/as-demissoes-continuam-na-globoguilhotina-segue-afiada-na-emissora-dos-marinho/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-17 20:11:27
Título: Auxílio Brasil sacrificou 20 milhões de famílias que ficaram sem ajuda
emergencial contra a fome
Descrição: O Auxílio Brasil foi inaugurado nesta quarta-feira (17/11)
sacrificando cerca de 20 milhões de famílias brasileiras, que, de uma hora para
outra, ficaram sem nenhum tipo de ajuda emergencial contra Bem-vindo à verdade,
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/auxilio-brasil-sacrificou-20milhoes-de-familias-que-ficaram-sem-ajuda-emergencial-contra-a-fome/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 01:45:17
Título: Ministério Público abre investigação contra comentarista que sugeriu
“matar judeus” na Jovem Pan
Descrição: José Carlos Bernardi agora é investigado por crime de ódio por
comentário antissemita
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ministerio-publico-abre-investigacaocontra-comentarista-que-sugeriu-matar-judeus-na-jovem-pan/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 01:24:18
Título: Lula é ícone das LGBT – Por Julian Rodrigues
Descrição: Lula criou o programa Brasil sem Homofobia em 2004 - um conjunto de
mais de 50 ações e políticas focadas na promoção dos direitos humanos e da
cidadania LGBT. Algo inédito. Aqui e no mundo
Url :https://revistaforum.com.br/rede/lula-e-icone-das-lgbt/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 00:23:47
Título: GloboNews admite: “Bolsonaro é fiasco internacional, Lula é sucesso”
Descrição: Emissora, que antes minimizava o giro pela Europa do ex-presidente,
agora destaca que ele é recebido \com protocolos de chefe de Estado\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/globonews-admite-bolsonaro-e-fiascointernacional-lula-e-sucesso/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 23:58:08
Título: VÍDEO – Entregador é agredido, humilhado e tem mochila jogada por
cliente em Manaus (AM)
Descrição: Homem não identificado saiu de um imóvel de alto padrão, com dois
SUV's na garagem, e bateu no trabalhador de aplicativo, após ameaçá-lo de \dar
um tiro\. Descontrolado, agressor ainda arremessou o compartimento de entregas
da vítima
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/entregador-agredido-humilhado-mochilajogada-manaus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 23:02:57
Título: Árbitro revela conluio em derrota do Santos de 7 a 1 para o Corinthians
Descrição: Durante sessão da Câmara, o ex-árbitro Evandro Rogério Roman comentou
sobre a goleada do Corinthians sobre o Santos
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/arbitro-conluio-derrota-santos-7-a-1corinthians/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 22:47:52
Título: As relações Brasil – África
Descrição: [Retransmissão] As relações entre os dois continentes precisam ser
melhor estudadas, apesar de todos avanços neste sentido durantes os governos do
PT, por exemplo, quando o ensino da história da África passou a ser obrigatória
no ensino básico. Passados séculos de uma relação muitas vezes vexatória para o
Brasil, como foi durante o período da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/as-relacoes-brasil-africa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 22:45:49
Título: “Malhação e Capricho, mas é hétero”, diz família Bolsonaro a líder do
Bahrein sobre Frias
Descrição: Michelle, Flávio e Jair Bolsonaro fizeram troça homofóbica em reunião
de Estado no reino árabe. Comportamento de quem parece estar numa birosca tem
levado a isolamento Internacional do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/malhacao-capricho-hetero-familiabolsonaro-bahrein-frias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 21:12:14
Título: VÍDEO – Porteiro é agredido no Recife por visitante que se recusou a
usar máscara
Descrição: Trabalhador apenas cumpria as normas sanitárias exigidas em lei.
Sindicato da categoria quer identificar agressor para levar caso à Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/porteiro-agredido-recife-visitante-usarmascara/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 19:05:15
Título: Camila Queiroz sobre demissão da Globo: “Tentei ter razão, mas saúde
mental venceu”
Descrição: Protagonista de Verdades Secretas 2, Camila Queiroz teve demissão
anunciada pela TV Globo nesta quarta
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/camila-queiroz-demissao-daglobo-tentei-ter-razao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 17:43:51
Título: Deputados pedem informações sobre gastos de Bolsonaro na “farra em
Dubai”
Descrição: O líder do PT na Câmara, Bohn Gass, e Rogério Correia querem que o
governo divulgue todos os gastos com a comitiva que acompanhou Bolsonaro ao
Oriente Médio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputados-pedem-informacoes-sobregastos-de-bolsonaro-na-farra-em-dubai/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 16:54:19
Título: Jogadoras do Corinthians reagem a racismo com dois gols e braço direito
estendido, veja vídeo
Descrição: Uruguaia chamou Adriana de “macaca”, diretoria soltou nota em que
afirma que dará às jogadoras “todo suporte jurídico cabível”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/jogadoras-do-corinthians-reagem-aracismo-com-dois-gols-e-braco-direito-estendido-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 14:25:50
Título: Lula é recebido por Macron como chefe de Estado no Palácio do Elysée
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre o encontro de Lula com
chefes de Estado da Europa. Enquanto isso, Bolsonaro faz turismo no Catar,
andando de moto. Com Reginaldo Lopes, deputado federal (PT-MG), e Anice Lawson,
a estudante de Benin que encontrou Lula em Paris. Comentários de Renato Rovai e
apresentação de Dri [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-e-recebido-por-macron-como-chefede-estado-no-palacio-do-elysee/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 14:17:27
Título: Sergio Moro inicia via sacra por jornais e TVs para fechar apoio como
candidato da “terceira via”
Descrição: Após a Veja iniciar campanha para o ex-juiz e outras estrelas da Lava
Jato, outros veículos de comunicação também devem se lançar à tarefa de tentar
colocar o ex-ministro na presidência da República
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-via-sacra-jornais-tvs-apoiocandidato-terceira-via/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 14:10:54
Título: Lula diz que convidará Scholz, futuro chanceler alemão, para proteger
Amazônia
Descrição: Em entrevista ao jornal alemão Tagesspiegel, o ex-presidente também
afirmou que mais importante do que salvar bancos, \é cuidar do planeta\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-scholz-amazonia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 13:01:30
Título: Presidente da Bolívia, Luis Arce, em visita à CUT: “é possível derrotar
a direita golpista”
Descrição: Estiveram presentes ao encontro o presidente da Central Sergio Nobre,
Luiz Marinho, Fernando Haddad e Eduardo Suplicy entre outras lideranças

Url :https://revistaforum.com.br/global/presidente-da-bolivia-luis-arce-emvisita-a-cut-e-possivel-derrotar-a-direita-golpista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 10:42:20
Título: Insatisfeitos com Bolsonaro, alto escalão da PF ameaça entregar cargos
Descrição: Categoria afirma que foi desvalorizada e manipulada pelo atual
governo, policiais também se queixam que a Polícia Federal se tornou “submissa”
ao Palácio do Planalto
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/insatisfeitos-policiais-pf-entregarcargos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 10:35:24
Título: Quase um mês depois, pedido de extradição de Allan dos Santos chega aos
EUA
Descrição: Processo saiu de um departamento do Ministério da Justiça dois dias
antes de a decisão de Moraes ser divulgada, em outubro. Delegada responsável
pela extradição foi demitida
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pedido-de-extradicao-de-allan-dossantos-chega-aos-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 10:29:50
Título: MTST vai servir camarão em ocupação após polêmica com Wagner Moura
Descrição: O alimento será doado por apoiadores, diretor de “Marighella” vai
receber moção de aplausos na Câmara por sua defesa da cultura e contribuição
para o setor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mtst-vai-servir-camarao-em-ocupacaoapos-polemica-com-wagner-moura/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 09:39:32
Título: Craque Neto detona Neymar que foi pra balada e não jogou contra
Argentina, Veja vídeo
Descrição: Neymar participou de uma festa na casa do sertanejo Kauan na noite de
segunda-feira para terça-feira, “Dor no adutor, dá pra jogar”, disse Neto
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/craque-neto-detona-neymar-que-foi-prabalada-e-nao-jogou-contra-argentina-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-17 09:27:43
Título: Qual recado Lula deu ao mundo ao falar sobre “governança global
democrática”?
Descrição: Em discurso histórico no Instituto de Estudos Políticos de Paris
(Sciences Po), em Paris, Lula mandou um recado não só ao Brasil como ao mundo:
para combater a desigualdade é necessário uma governança global democrática para
enterrar o sistema criado após a Segunda Guerra Mundial. Entenda o que o expresidente prenunciou em seu discurso no [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/qual-recado-lula-deu-ao-mundo-ao-falarsobre-governanca-global-democratica/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-17 03:00:00
Título: ‘Jamais Fomos Modernos’ e a potência da transformação do pensamento de
Bruno Latour. Entrevista especial com Fernando Silva e Silva
Descrição:
O jovem professor Fernando Silva [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614526-jamais-fomos-modernos-e-a-potencia-datransformacao-do-pensamento-de-bruno-latour-entrevista-especial-com-fernandosilva-e-silva
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-17 21:39:18

Título: STF manda soltar mulher que ficou 100 dias presa sob acusação de furtar
água
Descrição: Diarista disse que usava água para cozinhar para o filho de cinco
anos, ministro Alexandre de Moraes avaliou que a permanência da mulher na cadeia
não era 'proporcional'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59327097?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-17 23:06:01
Título: Família de criador do Touro de Wall Street diz que não foi consultada
sobre versão da estátua da B3
Descrição: Apesar de semelhança entre os touros em frente às bolsas de valores
de Manhattan e de São Paulo, artista brasileiro diz que sua escultura é
‘original’ e ‘não replica’ obra de outro artista’.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59327824?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-17 12:43:12
Título: A nova direita da América Latina: se fosse vivo, Pinochet votaria em mim
Descrição: Em um clima de inconformismo social, conservadorismo cresce na região
e, mesmo quando não ganha eleições, influencia o debate público
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-11-17/a-nova-direita-daamerica-latina-se-fosse-vivo-pinochet-votaria-em-mim.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-17 00:00:00
Título: Estudo do Ipea mostra que 15 estados usaram evidências sem base
científica contra a Covid
Descrição: Estudo do IPEA mostra que 15 estados elaboraram políticas públicas ou
usaram como base evidências não científicas para nortear o combate à Covid.Leia
mais (11/17/2021 - 10h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/estudo-do-ipea-mostra-que-15-estados-usaramevidencias-sem-base-cientifica-contra-a-covid.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-17 00:00:00
Título: A guerra às drogas e a guerra à mineração na Amazônia
Descrição: Ambientalistas em geral entendem os efeitos nefastos da guerra às
drogas. A proibição não impede o consumo e empurra usuários e fornecedores para
um mercado ilegal, onde não há preocupação com a qualidade da mercadoria. Sem um
mediador neutro para resolver conflitos, as disputas se resolvem na bala, e
assim quem é violento tem vantagem.Leia mais (11/17/2021 - 08h13)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/leandro-narloch/2021/11/a-guerra-as-drogas-e-a-guerra-a-mineracaona-amazonia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-17 00:00:00
Título: Comissão de Juristas Negros quer observatório contra racismo e meta para
cotas
Descrição: A criação de um observatório permanente contra o racismo deve ser uma
das propostas do relatório final de uma comissão de juristas negros criada pela
Câmara dos Deputados.Leia mais (11/17/2021 - 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/comissao-de-juristas-negros-quer-observatorio-contra-racismoe-meta-para-cotas.shtml

