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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 00:57:03
Título: Dia da Consciência Negra: atos no Brasil e exterior terão lema “Fora
Bolsonaro Racista”
Descrição: 103 manifestações para marcar o dia de Zumbi dos Palmares já estão
confirmadas em 96 cidades e 9 países, confira a agenda
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/dia-da-consciencia-negra-atos-nobrasil-e-exterior-terao-lema-fora-bolsonaro-racista/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-11-18
Título: Centrais se juntam aos atos da consciência negra contra Bolsonaro
Descrição: O próximo sábado (20) marca o Dia da Consciência Negra, data da morte
de Zumbi dos Palmares. Ela é pontuada pelo movimento negro, a partir da década
de 1960, como um dia da luta antirracista. Neste ano, os movimentos sociais que
tradicionalmente organizam os atos terão como tema principal os protestos contra
o governo Bolsonaro. Além deles, mais uma vez o movimento sindical estará
presente. Dez centrais divulgaram carta conjunta sobre as mobilizações pelo
#20NForaBolsonaroRacista.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/11/centrais-engrossammanifestacoes-da-consciencia-negra-contra-bolsonaro/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-18 20:07:54
Título: Comissão da Verdade 10 anos: “Importante lembrar o que é regime de
exceção”, diz Dilma Rousseff
Descrição: Evento debate a ditadura à luz dos desafios atuais de um Brasil que,
para Rousseff, é governado por um partido militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/comissao-da-verdade-10-anosimportante-lembrar-o-que-e-regime-de-excecao-diz-dilma-rousseff
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-18 11:36:25
Título: 10 anos da Lei de Acesso à Informação: relembre 10 reportagens do Brasil
de Fato com uso da LAI
Descrição: Sancionada por Dilma Rousseff (PT), lei regulamentou trechos da
Constituição sobre o direito à informação pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/10-anos-da-lei-de-acesso-ainformacao-relembre-10-reportagens-do-brasil-de-fato-com-uso-da-lai
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 21:07:16
Título: ‘Triunfo do ecocídio de Bolsonaro’: especialistas e políticos reagem à
disparada no desmatamento
Descrição: 'O governo sabia de tudo e não falou nada na COP', afirma o diretor
do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/triunfo-do-ecocidio-debolsonaro-especialistas-e-politicos-reagem-a-disparada-no-desmatamento/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 15:09:58
Título: Ruralistas bancam “pesquisadores” bolsonaristas para pregar
“negacionismo climático”
Descrição: Luiz Carlos Molion e Ricardo Felício difundem entre bolsonaristas a
tese estapafúrdia de que o objetivo dos estudos sobre mudanças climáticas é
prejudicar o agronegócio no Brasil. Discurso é o mesmo defendido por Jair
Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ruralistas-bancam-pesquisadoresbolsonaristas-para-pregar-negacionismo-climatico/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-18 11:00:00
Título: Brasil é principal destino de agrotóxico banido na Europa e ligado à
morte de abelhas
Descrição: Segundo levantamento, em 4 meses, Syngenta e Bayer registram
autorização para exportar ao Brasil 2,2 mil toneladas de pesticidas com
substâncias com uso banido na União Europeia
Url :https://apublica.org/2021/11/brasil-e-principal-destino-de-agrotoxicobanido-na-europa-e-ligado-a-morte-de-abelhas/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-19 00:10:27
Título: Desmatamento na Amazônia tem a maior taxa em 15 anos
Descrição: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a taxa
por corte raso ficou em 13.235 km², aumento de 22% em um ano.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59341478?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Al Jazeera –
Título: Desmatamento na Amazônia brasileira atinge o nível mais alto em 15 anos
Descrição: As descobertas da agência de pesquisa espacial vêm depois que o
governo brasileiro, na cúpula da COP26, prometeu acabar com o desmatamento
ilegal até 2028.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/11/18/amazon-deforestation-in-brazilsurges-to-15-year-high
Fonte: The Washington Times
Data: 2021-11-18 17:38:19
Título: A desflorestação na Amazônia brasileira é a pior em 15 anos
Descrição: RIO DE JANEIRO (AP) , A área desmatada na Amazônia brasileira atingiu
um máximo de 15 anos após um salto de 22% em relação ao ano anterior, de acordo
com dados oficiais publicados quinta-feira. O Instituto Nacional de Pesquisa
Espacial&rsquo,s Prodes mostrou que a Amazônia brasileira perdeu 13.235
quilómetros quadrados de floresta tropical na ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/nov/18/brazils-amazondeforestation-surges-to-worst-in-15/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
Fonte: The Guardian
Data: 2021-11-19 02:56:29
Título: Desmatamento na Amazônia brasileira ao mais alto nível desde 2006
Descrição: O aumento vem apesar dos esforços de Jair Bolsonaro para mostrar que
o seu governo está a levar a sério a preservação ambiental. A desflorestação na
floresta amazónica do Brasil subiu 22% no ano passado para o nível mais alto
desde 2006, o relatório anual do governo tem mostrado, diminuindo as garantias
do presidente Jair Bolsonaro de que o país está a refrear o abate ilegal de
árvores. A agência de investigação espacial brasileira, INPE, registou 13.235 km
quadrados de desflorestação na maior floresta tropical do mundo em dados de
satélite, o relatório mostrou na quinta-feira, uma área quase 17 vezes maior do
que a de Nova Iorque. Os dados oficiais de desflorestação cobrem um período de
Agosto de 2020 a Julho de 2021.
Url :https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/18/deforestation-inbrazils-amazon-rises-by-more-than-a-fifth-in-a-year
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O Mefisto do Brasil
Descrição: Desde o início, Jair Bolsonaro embarcou numa missão de destruição de
tudo o que o Brasil tinha de positivo: instituições funcionais, a imensa
natureza, a boa reputação internacional, escreve Philipp Lichterbeck.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-mefisto-do-brasil/a-59857474?maca=bra-rss-brall-1030-rdf

Fonte: Viomundo
Data: 2021-11-18
Título: Marcelo Zero: O planeta identifica Lula como líder mundial da democracia e justiça
social, capaz de inspirar uma nova ordem global
Descrição: Líderes políticos mundiais são raros. Com efeito, são poucos aqueles
que conseguem ultrapassar as fronteiras de seus países ou de suas regiões para
se tornarem figuras verdadeiramente mundiais, que inspiram a comunidade
internacional. Líderes mundiais oriundos de países em desenvolvimento são
raríssimos. Esses não podem contar com um grande peso e poder de suas nações na
ordem mundial ou de muita exposição na mídia internacional para se projetarem.
Nesse último caso, a projeção internacional só se consegue se a liderança é
muito especial, assentada em exemplos e valores muito raros e fortes.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/marcelo-zero-o-planeta-identificalula-como-lider-mundial-da-democracia-e-da-justica-social-capaz-de-inspirar-umanova-ordem-global.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-18 11:29:00
Título: Parlamentares preparam novo questionamento ao STF sobre suspensão de PEC
dos Precatórios
Descrição: Medida está em tramitação no Senado e estimula acirrado jogo político
que se estende à arena do Judiciário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/parlamentares-preparam-novoquestionamento-ao-stf-sobre-suspensao-de-pec-dos-precatorios
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-18 19:13:25
Título: Senado aprova projeto que classifica injúria racial como racismo, texto
segue para a Câmara
Descrição: Proposta alinha a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) que já decidiu dessa forma em julgamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/senado-aprova-projeto-queclassifica-injuria-racial-como-racismo-texto-segue-para-a-camara
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 12:39:49
Título: Lula se emociona ao falar de refugiados e é ovacionado ao tratar da
escravidão, veja vídeo
Descrição: De improviso após discurso escrito (leia a íntegra), Lula causou
comoção ao falar da imigração de africanos à Europa, um dos temas mais sensíveis
ao governo da Espanha, onde participou de seminário
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-se-emociona-ao-falar-derefugiados-e-e-ovacionado-ao-tratar-da-escravidao-veja-video/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-18 17:53:43
Título: Na Semana da Consciência Negra, suplentes tomam posse e enegrecem a
Câmara de Porto Alegre
Descrição: Seis vereadoras e vereadores se somam à bancada negra em sessão que
também homenageou personalidades negras da cidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/na-semana-da-consciencia-negrasuplentes-tomam-posse-e-enegrecem-a-camara-de-porto-alegre
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-18 17:50:01
Título: Curitiba: cotas para negros e indígenas no serviço público aguarda
parecer de comissão
Descrição: Projeto reserva 20% das vagas em concurso público para pessoas que
preencham os requisitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/curitiba-cotas-para-negros-eindigenas-no-servico-publico-aguarda-parecer-de-comissao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-18 15:17:02

Título: Sessão solene homenageia 18 personalidades negras de Curitiba: \A Câmara
é nossa\
Descrição: Evento faz parte das celebrações do Dia da Consciência Negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/a-camara-e-nossa-sessaohomenageia-18-personalidades-negras-de-curitiba
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-18 14:49:21
Título: \Novembro Negro\ tem cursos, rodas de samba e bailes de black music no
RJ
Descrição: Confira as datas e os horários das principais atividades da
programação selecionada pelo Brasil de Fato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/novembro-negro-tem-cursos-rodasde-samba-e-bailes-de-black-music-no-rj
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 16:47:52
Título: Na Bélgica, Lula critica ‘manipulação de algoritmos’ nas redes e defende
regulamentação
Descrição: O petista também afirmou que os progressistas têm de focar em três
temas: desigualdade, mudanças climáticas e geração de empregos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/na-belgica-lula-criticamanipulacao-de-algoritmos-nas-redes-e-defende-regulamentacao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 21:24:23
Título: Justiça rejeita pedido para afastar o presidente do Inep em meio a
suspeitas sobre o Enem
Descrição: Para o juiz Marcelo Rebello Pinheiro, da 16ª Vara Federal Cível de
Brasília, a medida seria 'excessivamente gravosa'
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/justica-rejeita-pedido-paraafastar-o-presidente-do-inep-em-meio-a-suspeitas-sobre-o-enem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 00:04:04
Título: Inep coloca sob sigilo processo que permitiu entrada da PF em sala
reservada do Enem
Descrição: Um agente da PF entrou em local reservado com autorização do
presidente do Inep, que é alvo de críticas de ex-funcionários
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/inep-sigilo-processo-que-permitiu-pfsala-reservada-enem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 17:12:57
Título: Bispos denunciam: Igreja Universal retirava ilegalmente US$ 120 milhões
de Angola
Descrição: Fernando Henrique Teixeira, pastor e ex-diretor da TV Record África,
foi apontado como responsável pelo esquema, a operação teria se repetido nos
últimos 11 anos
Url :https://revistaforum.com.br/global/bispos-denunciam-igreja-universalretirava-ilegalmente-us-120-milhoes-de-angola/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 20:36:42
Título: ‘O dólar está lá em cima ainda, não tem problema’, diz Guedes
Descrição: 'Quem entrar agora [para investir] tem uma margem adicional de
ganho', afirmou o ministro da Economia
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/o-dolar-esta-la-em-cimaainda-nao-tem-problema-diz-guedes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 19:22:36
Título: Desmatamento na Amazônia sobe 22% e passa de 13 mil km² em um ano

Descrição: A maior parte da devastação ocorreu no Pará (5.257 km²), seguido por
Amazonas (2.347 km²) e Mato Grosso (2.263 km²)
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/desmatamento-na-amazoniasobe-22-e-passa-de-13-mil-km%c2%b2-em-um-ano/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 19:09:46
Título: Alexandre manda investigar vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara por
racismo
Descrição: A decisão atende a um requerimento da Procuradoria-Geral da República
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alexandre-manda-investigar-vicelider-do-governo-bolsonaro-na-camara-por-racismo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 17:58:39
Título: Por falta de ‘justa causa’, Justiça arquiva inquérito contra filhos de
Lula
Descrição: A decisão acolhe um pedido do Ministério Público Federal, que apontou
'inexistência de prova da materialidade delitiva'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/por-falta-de-justa-causajustica-arquiva-inquerito-contra-filhos-de-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 17:37:21
Título: ‘Estarrecedor’, diz Dilma ao relembrar homenagem de Bolsonaro ao
torturador Brilhante Ustra
Descrição: A ex-presidenta da República discursou em comemoração pelos dez anos
de criação da Comissão Nacional da Verdade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/estarrecedor-diz-dilma-aorelembrar-homenagem-de-bolsonaro-ao-torturador-brilhante-ustra/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 17:09:54
Título: Lira contraria Bolsonaro e diz não ver espaço na PEC dos Precatórios
para bancar reajuste de servidores
Descrição: O presidente da Câmara pediu 'fidedignidade ao que foi acertado nas
discussões de plenário'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lira-contraria-bolsonaro-ediz-nao-ver-espaco-na-pec-dos-precatorios-para-bancar-reajuste-de-servidores/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 14:23:49
Título: ‘Vamos vê-lo presidente novamente’, diz Zapatero a Lula na Espanha
Descrição: Para o ex-presidente espanhol, o petista será um dos líderes do
século XXI, que chamou de ‘século da igualdade’
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/vamos-ve-lo-presidente-novamentediz-zapatero-a-lula-na-espanha/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-18 13:39:57
Título: Olavo de Carvalho deixa o Brasil ‘à francesa’ após ser intimado pela PF,
diz jornal
Descrição: 'Estava no hospital e me ofereceram um voo repentino para dali a 15
minutos. Eu não ia perder essa oportunidade', disse o guru bolsonarista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/olavo-de-carvalho-deixa-obrasil-a-francesa-apos-ser-intimado-pela-pf-diz-jornal/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-18 16:00:14
Título: Com lucro bilionário, Sanepar pede empréstimo de R$ 600 milhões por meio
de debênture no mercado
Descrição: A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou no último dia
8 de novembro que seu conselho de administração autorizou o início da

estruturação da operação de emissão de debêntures Bem-vindo à verdade, o post %
% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/com-lucro-bilionario-sanepar-pedeemprestimo-de-r-600-milhoes-por-meio-de-debenture-no-mercado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 00:56:02
Título: Esculhambação partidária – Chico Alencar
Descrição: Quase todos os partidos, entre nós, são ajuntamentos de defesa de
bens particulares ou carreiras individuais, e não do bem comum e do querer
coletivo. Sem doutrina, sem ideologia para viver. Controlados por caciques ou
chefetes com votos ou não
Url :https://revistaforum.com.br/rede/esculhambacao-partidaria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 23:41:53
Título: Prioridade: Guedes oferece clubes de futebol brasileiros a xeiques
árabes
Descrição: Em meio à maior crise socioeconômica da História, ministro da
Economia, que não apresenta qualquer plano para conter inflação, miséria e
desemprego, aproveitou para fazer lobby e ofertar times brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-oferece-clubes-futebol-xeiquesarabes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 22:51:50
Título: Bolsonaro será alvo de novo pedido de impeachment, saiba o motivo
Descrição: Ao todo, Câmara já recebeu 137 pedidos de impeachment de Bolsonaro,
nenhum deles levado adiante
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-sera-alvo-de-novo-pedido-deimpeachment-saiba-o-motivo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 22:43:23
Título: Um ano do caso Beto Freitas: Família cobra Justiça e TAC milionário
segue questionado
Descrição: Episódio tornou-se símbolo da luta antirracista no Brasil, mas
acusados ainda não foram julgados. Termo de Ajustamento de Conduta de R$ 115
milhões é alvo de guerra judicial, visto que o valor foi repassado a duas
entidades privadas, sem amparo legal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/um-ano-caso-beto-freitas-familiajustica-tac-milionario-questionado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 22:07:05
Título: “Dependo disso para viver”, diz Fernando Morais sobre biografia de Lula,
alvo de pirataria
Descrição: “Essas pessoas não percebem que o direito autoral foi concebido para
defender o trabalho, não o capital”, desabafou o escritor e jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/dependo-disso-para-viver-diz-fernandomorais-sobre-biografia-de-lula-alvo-de-pirataria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 21:10:28
Título: Lula acumula 22 vitórias na Justiça com encerramento de caso envolvendo
os filhos
Descrição: Ex-presidente sofreu avalanche de acusações nos tribunais num dos
casos de lawfare mais agressivos do mundo, mas com o tempo provou inocência em
todos eles
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-22-vitorias-justica-encerramentocaso-filhos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 17:21:05

Título: Ex-juiz que criou polêmica ao dizer que Santos entregou 7 a 1 para o
Corinthians é deputado bolsonarista
Descrição: Como árbitro, o hoje deputado Evandro Rogério Roman foi afastado ao
menos duas vezes pela péssima atuação. Declaração gerou revolta de ex-jogadores
santistas: \Mentirosa\
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/ex-juiz-que-criou-polemica-ao-dizerque-santos-entregou-7-a-1-para-o-corinthians-e-deputado-bolsonarista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 14:59:12
Título: Caso Fátima Toledo: mais de 200 profissionais assinam manifesto em apoio
a Denise Weinberg
Descrição: Zé de Abreu, Paulo Betti, Paulo Miklos, entre outros, assinaram
documento da ONG Respeito em Cena em solidariedade à atriz que denunciou tortura
por parte da preparadora de elenco de “Marighella”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/caso-fatima-toledo-mais-de-200profissionais-assinam-manifesto-em-apoio-a-denise-weinberg/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 14:46:36
Título: Na Espanha, Zapatero diz que o mundo precisa de Lula novamente
presidente do Brasil
Descrição: No Fórum Onze e Meia: Lula segue sendo ovacionado na Europa com
agenda de estadista em oposição a Bolsonaro. Com Tereza Cruvinel, vencedora do
prêmio Comunique-se como melhor colunista de opinião do Brasil, e Carlos Minc,
deputado estadual (PSB-RJ) e ex-ministro do Meio Ambiente. Comentários de Renato
Rovai e apresentação de Dri Delorenzo. #RevistaFórum #TVFórum [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/na-espanha-zapatero-diz-que-o-mundoprecisa-de-lula-novamente-presidente-do-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 14:13:00
Título: Servidores entram em campanha em defesa da Educação de Jovens e Adultos
Descrição: Nesta quinta-feira (18), acontece um encontro na Casa do Professor
para discutir a situação dos Ceejas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/servidores-campanha-defesa-educacaojovens-e-adultos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 11:46:17
Título: Lula, além da Covid, “humanidade precisa se curar do vírus da
desigualdade”, veja vídeo
Descrição: \Porque mesmo que sobrevivam à Covid-19, 800 milhões de homens,
mulheres e crianças não conseguirão escapar de outro terrível flagelo, chamado
fome\, disse Lula em Madrid.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-alem-da-covid-19-humanidadeprecisa-se-curar-do-virus-da-desigualdade-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-18 10:47:52
Título: Lula: “Zé de Abreu me colocou sobre os ombros e foi abrindo caminho no
meio do povo”
Descrição: O ex-presidente conta esta e outras histórias no prefácio da
biografia do ator e ativista, que será lançada nesta quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lula-ze-de-abreu-me-colocou-sobre-osombros-e-foi-abrindo-caminho-no-meio-do-povo/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-18 20:59:21
Título: MP do Peru quer quebrar sigilo de jornalista parceiro do Intercept em
reportagens que denunciam delação combinada
Descrição: Áudios publicados 2019 pelo Intercept e pelo OjoPúblico mostraram
procuradores combinando depoimento com aspirante a delator em caso da Lava Jato
peruana. The post MP do Peru quer quebrar sigilo de jornalista parceiro do

Intercept em reportagens que denunciam delação combinada appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/18/mp-peru-sigilo-jornalista-parceirointercept/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-18 03:00:00
Título: Uma terra ameaçada – COP 26 em Glasgow. Reflexões a partir de um
encontro de amigos. Artigo de Faustino Teixeira
Descrição:
\Não está cerrado o caminho da utopia. Temos que encontrar frestas para lutar,
temos que buscar comunidades de apoio para a nossa luta, mesmo diante de um
horizonte tão difícil\, escreve http://www.ihu.unisinos.br/614296-uma-terraameacada-cop-26-em-glasgow-reflexoes-a-partir-de-um-encontro-de-amigos-artigode-faustino-teixeira
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-19 04:30:59
Título: PEC dos Precatórios: Veja as principais mudanças no texto que o governo
negocia para convencer senadores
Descrição: BRASÍLIA - Em novo aceno a senadores em busca de votos para aprovar a
PEC dosPrecatórios, o governo sinaliza que aceita algumas mudanças no texto da
propostade emenda à Constituição que altera regras para pagamento de dívidas
judiciaisda União e o cálculo do teto de gastos. O objetivo é acelerar a
aprovação da PEC — votada na Câmara na semana passada— no Senado para viabilizar
o pagamento de um Auxílio Brasil de no mínimo R$ 400ainda este ano.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/pec-dos-precatorios-vejaas-principais-mudancas-no-texto-que-governo-negocia-para-convencer-senadores25282926
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-18 15:57:51
Título: Revista que divulgou estudo de cobaias humanas com proxalutamida no
Brasil carimba o caso como “preocupante” após denúncia do EL PAÍS
Descrição: Reportagem de outubro revelou que um paciente com covid-19 foi
tratado com o remédio sem respaldo ético e científico. ‘British Medical
Journal’, que deu espaço ao experimento, agora reforça que pode se tratar de
“uma das piores violações de ética médica do Brasil”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-18/revista-que-divulgou-estudo-decobaias-humanas-com-proxalutamida-no-brasil-carimba-o-caso-como-preocupanteapos-denuncia-do-el-pais.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-18 11:07:14
Título: Bolsonaro ainda não tem votos no Senado para colocar de pé Auxílio
Brasil
Descrição: Levantamento da reportagem aponta que há, neste momento, ao menos 39
senadores contrários à PEC dos Precatórios, que viabilizaria o Orçamento para o
substituto do Bolsa Família. Senadores questionam caráter provisório de
benefício e reclamam de orçamento secreto da Câmara
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-18/bolsonaro-ainda-nao-tem-votosno-senado-para-colocar-de-pe-auxilio-brasil.html
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Título: Reconhecimento de João Cândido como herói enfrenta resistência da
Marinha
Descrição: \A Marinha me pediu que eu pedisse vistas, que ela me traria vários
argumentos e documentos que eu não conheço\, explicou o senador Izalci Lucas
(PSDB-DF), por videoconferência, em uma sessão da Comissão de Cultura, Educação
e Lazer do Senado. Na ocasião, no começo de outubro, era discutido o projeto de
lei que propunha inserir o nome de João Cândido Felisberto, líder da Revolta da
Chibata (1910), no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.Leia mais (11/19/2021 04h00)
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Título: Boulos vai entrar com ação pedindo a remoção do Touro de Ouro da Bolsa
Descrição: O pré-candidato do PSOL ao Governo de São Paulo, Guilherme Boulos,
vai entrar com uma ação popular pedindo que a Prefeitura de São Paulo retire o
Touro de Ouro instalado em frente à Bolsa de Valores brasileira, a B3, na região
central da capital paulista.Leia mais (11/18/2021 - 16h15)
Url
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Título: Procuradores nos EUA abrem investigação sobre efeito do Instagram em
crianças
Descrição: Uma coalizão de procuradores-gerais estaduais dos Estados Unidos
anunciou nesta quinta-feira (18) abertura de uma investigação contra o Facebook,
que trocou de nome para Meta, por promover o Instagram entre crianças apesar de
potenciais efeitos negativos sobre elas.Leia mais (11/18/2021 - 18h55)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
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Título: Comissão debate cultura educacional antirracista
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/828347-comissao-debate-culturaeducacional-antirracista/
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Título: Procurador e delegados cobram acesso a dados para combater crimes
digitais
Descrição: Assunto foi debatido em seminário da Comissão de Ciência e Tecnologia
da Câmara
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/828630-procurador-e-delegados-cobramacesso-a-dados-para-combater-crimes-digitais/

