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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-20
Título: Fora Bolsonaro racista foi o grito do Dia da Consciência Negra em todo o país
Descrição: O Dia da Consciência Negra foi marcado por mais de uma centena de 
atos em todas as regiões do Brasil, na Europa e Estados Unidos contra o governo 
racista de Jair Bolsonaro
Url : https://www.cut.org.br/noticias/fora-bolsonaro-racista-foi-o-grito-do-dia-
da-consciencia-negra-em-todo-o-pais-d741 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Atos em diversas cidades do Brasil celebram o Dia da Consciência Negra
Descrição: Manifestantes marcharam em defesa dos direitos da população negra e 
para discutir o legado da escravidão no país. Em diversas cidades, atos também 
tiveram pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro.
Url :https://www.dw.com/pt-002/atos-em-diversas-cidades-do-brasil-celebram-o-
dia-da-consciência-negra/a-59892338?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-11-21
Título: Parceria Lava Jato-EUA foi movida por ódio e dinheiro, diz ao DCM ex-
agente da CIA
Descrição: A Lava Jato, diz ele, “é um excelente exemplo da interferência dos 
Estados Unidos nos assuntos internos de outro país”. A seguir, os principais 
trechos da entrevista:
Url :  https://www.diariodocentrodomundo.com.br/exclusivo-parceria-lava-jato-
eua-foi-movida-por-odio-e-dinheiro-diz-ao-dcm-ex-agente-da-cia/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-22
Título: Brasil terá o menor crescimento do mundo entre emergentes, expondo o 
fracasso de Guedes e Bolsonaro
Descrição: A tragédia econômica inaugurada com o golpe de 2016, que teve como 
objetivo implantar um novo choque neoliberal com a "ponte para o futuro", e 
aprofundada com a ascensão de um regime neofacista em 2018 prossegue no Brasil. 
Estudo publicado nesta segunda-feira pelo jornal Estado de S. Paulo aponta que o
Brasil terá o menor crescimento entre todos os grandes mercados emergentes em 
2022, o que evidencia o fracasso de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro.
Url : https://www.brasil247.com/economia/brasil-tera-o-menor-crescimento-do-
mundo-entre-emergentes-expondo-o-fracasso-de-guedes-e-bolsonaro 

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 04:55:44
Título: Bolsonaro quer pagar o Auxílio Centrão, não o Auxílio Brasil
Descrição: A união com o Centrão foi selada quando o governo anabolizou o 
orçamento secreto para comprar apoio de parlamentares, escreve Marcelo Freixo
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/com-a-pec-dos-
precatorios-bolsonaro-quer-pagar-o-auxilio-centrao-nao-o-auxilio-brasil/

Fonte: Congresso em Foco
Título: “Será o Enem mais branco e desigual da história”, ataca presidente da 
UNE
Descrição: Cerca de somente três milhões de estudantes se inscreveram para as 
provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. “É menos da metade 
daqueles que se inscreveram nas últimas edições”, critica a presidente da União 
Nacional dos Estudantes (UNE), Bruna Brelaz. “Isso é muito grave para todos 
aqueles que acreditam que o ensino [ ]The post “Será o Enem mais branco e 
desigual da história”, ataca presidente da UNE appeared first on Congresso em 
Foco.

http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.dw.com/pt-002/atos-em-diversas-cidades-do-brasil-celebram-o-dia-da-consci%C3%AAncia-negra/a-59892338?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-002/atos-em-diversas-cidades-do-brasil-celebram-o-dia-da-consci%C3%AAncia-negra/a-59892338?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.brasil247.com/economia/brasil-tera-o-menor-crescimento-do-mundo-entre-emergentes-expondo-o-fracasso-de-guedes-e-bolsonaro
https://www.brasil247.com/economia/brasil-tera-o-menor-crescimento-do-mundo-entre-emergentes-expondo-o-fracasso-de-guedes-e-bolsonaro
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/exclusivo-parceria-lava-jato-eua-foi-movida-por-odio-e-dinheiro-diz-ao-dcm-ex-agente-da-cia/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/exclusivo-parceria-lava-jato-eua-foi-movida-por-odio-e-dinheiro-diz-ao-dcm-ex-agente-da-cia/
https://www.cut.org.br/noticias/fora-bolsonaro-racista-foi-o-grito-do-dia-da-consciencia-negra-em-todo-o-pais-d741
https://www.cut.org.br/noticias/fora-bolsonaro-racista-foi-o-grito-do-dia-da-consciencia-negra-em-todo-o-pais-d741
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/com-a-pec-dos-precatorios-bolsonaro-quer-pagar-o-auxilio-centrao-nao-o-auxilio-brasil/
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/com-a-pec-dos-precatorios-bolsonaro-quer-pagar-o-auxilio-centrao-nao-o-auxilio-brasil/


Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/sera-o-enem-mais-branco-e-
desigual-da-historia-ataca-presidente-da-une/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-20
Título: Gilberto Gil defende que história do povo preto seja ensinada nas escolas
Descrição: O cantor e compositor Gilberto Gil, que acaba de ser eleito para 
integrar a Academia Brasileira de Letras, defendeu que a história do povo preto 
seja ensinada nas escolas brasileiras, como defendem vários historiadores 
progressistas, que reconhecem o fato de que o Brasil é também um país africano.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/gilberto-gil-defende-que-historia-do-povo-
preto-seja-ensinada-nas-escolas-bb02 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-21 15:19:04
Título: Não ao Racismo! – Por Juca Ferreira
Descrição: Essa luta só irá avançar, crescer e se ampliar para todo o tecido 
social nos próximos anos. Já é uma dimensão da luta democrática do país, mas 
tende a se tornar um dos seus temas centrais.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/nao-ao-racismo-por-juca-ferreira/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Por que comemoramos o dia da Consciência Negra?
Descrição: Desde os anos 70 grupos de ativistas negros comemoram o dia 20 de 
novembro como um dia de luta antirracista, celebrando a resistência à 
escravidão.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-11/por-que-comemoramos-o-dia-
da-consciencia-negra.html
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-21 13:33:28
Título: Bolsonaro cumpre promessa de desmonte do Enem, que tem menor número de 
inscritos desde 2005
Descrição: Crítico do Enem, Bolsonaro montou uma comissão que atua como uma 
espécie de SNI, órgão de censura da Ditadura, para barrar questões e impôs 
doutrinação ideológica, buscando a revisão de temas históricos, como o Golpe de 
64.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-cumpre-promessa-
de-desmonte-do-enem-que-tem-menor-numero-de-inscritos-desde-2005/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-21 15:28:22
Título: Em entrevista ao El País, Lula fala de possível projeto para 2022
Descrição: Além de destacar imagem do Brasil e questão da fome como prioridades,
ex-presidente falou das acusações contra ele
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/21/em-entrevista-ao-el-pais-lula-
fala-de-possivel-projeto-para-2022

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 00:01:10
Título: Ivan Valente pede investigação sobre compra de votos de Bolsonaro para 
eleição de Lira
Descrição: O deputado do PSOL pede apuração sobre possíveis crimes de 
responsabilidade e improbidade administrativa que teriam sido cometidos por 
Arthur Lira e pelo ministro Luiz Eduardo Ramos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ivan-valente-investigacao-compra-de-
votos-bolsonaro-eleicao-lira/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-11-21
Título: Gigantes do petróleo usam desinformação como arma no debate climático
Descrição: Estratégia das companhias de combustíveis fósseis mudou da simples 
negação em relação às mudanças climáticas para a tentativa de “limpar” sua 
imagem e questionar soluções propostas para conter a crise ambienta
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Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/11/gigantes-petroleo-
desinformacao-debate-clima/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Planalto orientava ‘300 do Brasil’ a atacar STF
Descrição: De acordo com a ativista de extrema direita Sara ‘Winter’ Giromini, 
as agressões do extinto grupo de militância bolsonarista ‘300 do Brasil’ contra 
o Supremo Tribunal Federal partiram de orientações do general Augusto Heleno, 
chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A 
informação foi publicada em reportagem da revista Istoé. Heleno não [ ]The post 
Planalto orientava ‘300 do Brasil’ a atacar STF appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/planalto-orientava-300-do-
brasil-a-atacar-stf/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-21 11:35:12
Título: Análise | Com Crivella na África, Bolsonaro põe Itamaraty a favor da 
Igreja Universal 
Descrição: O presidente tenta conter os prejuízos no continente para a igreja de
Edir Macedo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/21/analise-com-crivella-na-africa-
bolsonaro-poe-itamaraty-a-favor-da-igreja-universal
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-21 17:05:11
Título: Orçamento secreto estaria relacionado com o adiamento da sabatina de 
Mendonça ao STF
Descrição: Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, estaria travando a sabatina
após perder controle da disponibilização de emendas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/orcamento-secreto-estaria-
relacionado-com-o-adiamento-da-sabatina-de-mendonca-ao-stf/

 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-21 15:33:25
Título: Após denúncia de venda de votos, PSOL protocola representação contra 
Lira e Ramos na PGR
Descrição: A ação trata sobre as supostas compras de votos que teriam ocorrido 
em questões tidas como prioritárias na Câmara
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-denuncia-de-venda-de-votos-
psol-protocola-representacao-contra-lira-e-ramos-na-pgr/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-21 13:25:22
Título: Protestos pedem ‘Fora Bolsonaro Racista’, Assista ao vídeo
Descrição: Atos antirracistas rechaçaram, principalmente, a política econômica 
do governo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/protestos-pedem-fora-bolsonaro-
racista-assista-ao-video/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-21 13:16:36
Título: Tensão, engajamento e modernidade: livro traz história da expansão do 
MST na rota Sul-Nordeste
Descrição: Recém-lançada, obra da pesquisadora Débora Lerrer resgata contexto 
das gerações que ajudaram a nacionalizar a entidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/21/tensao-engajamento-e-
modernidade-livro-traz-historia-da-expansao-do-mst-na-rota-sul-nordeste

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-21 23:09:30
Título: Eleição no Chile: Kast [direita] e Boric [esquerda] irão disputar o 
segundo turno
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Descrição: O ex-líder estudantil Gabriel Boric, de esquerda, 35 anos, irá 
enfrentar no segundo turno da eleição presidencial no Chile o fundamentalista de
direita José Antonio Kast aliado do presidente brasileiro  Bem-vindo à verdade, 
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/eleicao-no-chile-kast-direita-e-
boric-esquerda-irao-disputar-o-segundo-turno/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-21 16:20:47
Título: Eleições na Venezuela têm ‘boa participação’, com oposição e observação 
internacional
Descrição: Estas eleições marcam o retorno de observadores internacionais depois
de mais de uma década de ausência
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eleicoes-na-venezuela-tem-boa-
participacao-com-oposicao-e-observacao-internacional/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: O Partido Socialista Unido da Venezuela arrasou nas eleições regionais
Descrição: 21 de noviembre de 2021,   23:57Caracas, 22 nov (Prensa Latina)O 
Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) arrasou nas eleições regionais após
vencer 20 dos 23 governadores e a prefeitura de Caracas, fontes eleitorais 
anunciadas hoje de forma preliminar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490486&SEO=partido-socialista-
unido-de-venezuela-arraso-en-elecciones-regionales

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-21 21:04:47
Título: Bolsonaro tem dor de barriga com viagem de Lula aos Estados Unidos
Descrição: O jornalista Elio Gaspari, colunista da Folha, avalia que o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos EUA é um pesadelo diplomático que 
já assombra o Palácio do Planalto,  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/bolsonaro-tem-dor-de-barriga-com-
viagem-de-lula-aos-estados-unidos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-21 20:11:55
Título: Brasil 247: Vem aí CPI da Lava Jato para apurar denúncia de desvio de 
recursos na época de Sergio Moro
Descrição: Do Brasil 247  Reportagem de Joaquim de Carvalho, publicada no Brasil
247, levou o deputado Rogério Correa a retomar a coleta de assinaturas para 
criar a CPI da Lava  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/brasil-247-vem-ai-cpi-da-lava-jato-
para-apurar-denuncia-de-desvio-de-recursos-na-epoca-de-sergio-moro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-21 17:17:36
Título: Bolsonaro mira ministros do STF, por isso ele quer eleger bancada no 
Senado nas eleições de 2022
Descrição: Bolsonaro está liberando governadores do palanque presidencial desde 
que eles elejam um senador terrivelmente bolsonarista no ano que vem. O 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) botou na cabeça que precisa  Bem-vindo à
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/bolsonaro-mira-ministros-do-stf-
por-isso-ele-quer-eleger-bancada-no-senado-nas-eleicoes-de-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 02:19:13
Título: Chile: ‘Bolsonaro chileno’ e líder de esquerda se enfrentarão no segundo
turno das eleições
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Descrição: José Kast, de extrema-direita, e Gabriel Boric, de esquerda. vão se 
enfrentar em um segundo turno que lembra a disputa entre Bolsonaro e Haddad no 
Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/global/chile-bolsonaro-chileno-e-lider-de-
esquerda-no-segundo-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 01:10:55
Título: Enem resiste a pressão de Bolsonaro e traz Admirável Gado Novo em 
questão
Descrição: Apesar da crise sem precedentes no Inep, Bolsonaro não conseguiu 
desfigurar o Enem
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/enem-resiste-a-bolsonaro-admiravel-gado-
novo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-21 14:21:24
Título: Dia Nacional da Consciência Negra
Descrição: O programa Fórum Onze e Meia deste domingo (14/11) falará sobre o 20 
de Novembro que é o dia Nacional da Consciência Negra” . Apresentação: Anderson 
Moraes Convidados: Rosângela Accioly: Doutoranda /Uneb, Ativista por uma 
educação antirracista Ex-presidente do GT da campanha do UNICEF em LF e 
Idealizadora do Museu Virtual Origens. Jones Manoel é [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/dia-nacional-da-consciencia-negra/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-21 03:00:00
Título: Transição energética: “Existe uma ilusão de que a ‘tecnologia’ vai 
encontrar um caminho e as economias poderão crescer indefinidamente”. Entrevista
especial com Bruno Milanez
Descrição: Se de um lado a transição energética é vista como alternativa 
irrevogável para frear os e [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614625-transicao-energetica-existe-uma-ilusao-
de-que-a-tecnologia-vai-encontrar-um-caminho-e-as-economias-poderao-crescer-
indefinidamente-entrevista-especial-com-bruno-milanez
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-22 04:30:11
Título: Com energia em alta, empresas contratam estrategistas para reduzir conta
de luz em até 30%
Descrição: RIO - Com a escalada das tarifas de energia provocada pela maior 
crise hídrica dos últimos 91 anos, aumenta abusca por gestão do uso de energia 
por empresas, de bares e lojas a shoppings eindústrias. Isso está ampliando um 
mercado novo de serviços para as empresas do setor elétrico além do 
abastecimento e da venda de equipamentos. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/com-energia-em-alta-empresas-contratam-
estrategistas-para-reduzir-conta-de-luz-em-ate-30-25286469
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-22 04:00:52
Título: Campanha arrecada absorventes para combater a pobreza menstrual
Descrição: RIO — Reduzir o impacto gerado pela pobreza menstrual é o objetivo da
campanha Fluxo Livre, uma ação dos shoppings Boulevard, Madureira e Nova 
América. Até o próximo dia 30, os centros comerciais arrecadam itens de higiene 
íntima para serem doados a mulheres que não têm como comprar absorventes ou 
outros produtos coletores. Em pesquisa realizada pela Always Brasil, uma em cada
quatro jovens declarou não ter dinheiro para arcar com os custos do período 
menstrual.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/campanha-arrecada-absorventes-para-
combater-pobreza-menstrual-25280399
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-21 15:02:35
Título: Dia da Consciência Negra: 10 expressões do português de origem racista
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Descrição: No dia a dia, é possível que você esteja utilizando, sem saber, 
palavras que se originaram da discriminação a negros e pardos. Para gerar 
conscientização, a Defensoria Pública da Bahia publicou um dicionário 'de 
expressões racistas'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59366676?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-21 00:00:00
Título: MTST faz novo almoço com camarão em ocupação de SP após polêmica
Descrição: Após alvoroço político nas redes sociais, o MTST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto) organizou, na tarde deste domingo (21), um novo almoço 
com camarão seco doado por apoiadores para moradores da ocupação Carolina Maria 
de Jesus, no bairro Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo.Leia mais 
(11/21/2021 - 17h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/apos-polemica-mtst-organiza-novo-almoco-com-camarao-para-
moradores-de-ocupacao-em-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-21 00:00:00
Título: Lula no palco, Bolsonaro em fuga
Descrição: Em sua viagem pela Europa, Lula parecia preparar sua volta em grande 
estilo ao cenário internacional. Em sua viagem a Dubai, Bolsonaro parecia 
preparar sua saída. Ambos pareciam tentar voltar às origens.Leia mais 
(11/21/2021 - 14h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2021/11/lula-no-palco-bolsonaro-em-fuga.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-21 00:00:00
Título: STF ignora trégua e impõe novas derrotas a Bolsonaro e seus aliados
Descrição: Pouco mais de dois meses depois de o presidente Jair Bolsonaro mudar 
de postura e recuar dos ataques que vinha fazendo ao STF (Supremo Tribunal 
Federal), o Judiciário segue impondo derrotas ao chefe do Executivo e a seus 
aliados.Leia mais (11/21/2021 - 12h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/stf-ignora-tregua-e-impoe-novas-derrotas-a-bolsonaro-e-seus-
aliados.shtml
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