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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 15:48:58
Título: Moradores do Complexo do Salgueiro recolhem nove corpos após operação da
PM no RJ
Descrição: Para a Rede de Observatórios da Segurança, há similaridade no
episódio com o massacre ocorrido na favela do Jacarezinho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/moradores-do-complexo-dosalgueiro-recolhem-nove-corpos-apos-operacao-da-pm-no-rj
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 19:38:20
Título: MP abre procedimento sobre ação da PM em São Gonçalo e mira violação de
direitos
Descrição: Sete mortos foram identificados, segundo a Polícia Civil, moradores
apontam sinais de tortura
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mp-abre-procedimento-sobre-acaoda-pm-em-sao-goncalo-e-mira-violacao-de-direitos/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-11-22
Título: Irmã de Marielle fala sobre saídas das promotoras da investigação:
“Tínhamos confiança”
Descrição: Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, deu entrevista ao programa
Roda Viva, da TV Cultura. A jornalista relatou qual foi o sentimento da sua
família quando as promotoras do caso saíram das investigações. “Não sabemos
quais foram as interferências, de quem foi”, desabafou.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/marielle-franco-saidas-daspromotoras/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 10:49:57
Título: Taxa de desemprego no Brasil é a 4ª maior do mundo, afirma ranking
Descrição: Desocupação no país é mais que o dobro da média global. Percentual é
o pior entre os integrantes do G20, grupo que reúne os 19 países mais ricos do
mundo e a União Europeia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/desemprego-brasil-4a-maior-do-mundo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 02:29:37
Título: Bolsonaro veta acesso a remédios mais efetivos contra o câncer,
“Insensibilidade”, diz deputado
Descrição: Bolsonaro sancionou projeto que cria o Estatuto da Pessoa Com Câncer,
que prevê condições iguais para todos os pacientes com a doença, mas vetou ponto
fundamental que garantiria acesso a medicamentos mais eficazes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-veta-acesso-a-remedios-maisefetivos-contra-o-cancer-insensibilidade-diz-deputado/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-22 16:00:00
Título: 4 anos em 15 meses
Descrição: Medida do Ibama investigada na Operação Akuanduba, da PF, permitiu a
madeireiras exportar 100 mil toneladas de madeira da Amazônia, o que inclui
árvores ameaçadas de extinção
Url :https://apublica.org/2021/11/4-anos-em-15-meses/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil é a democracia com mais aspectos em declínio do mundo

Descrição: País teve piora em oito indicadores como liberdades civis e liberdade
de expressão, segundo relatório do IDEA. Queda começou em 2016 e se exacerbou
com Bolsonaro, mas instituições mostraram resiliência, diz instituto.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-é-a-democracia-com-mais-aspectos-emdeclínio-do-mundo/a-59903888?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 15:19:08
Título: Além de entregar o pré-sal a preço de banana, o desgoverno queima nossas
riquezas
Descrição: Sem falar na destruição da pesquisa e da ciência no País
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/alem-de-entregar-o-pre-sal-a-precode-banana-o-desgoverno-queima-nossas-riquezas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 14:30:47
Título: Edital de R$ 60 milhões para melhorar imagem de Bolsonaro no exterior
está sob suspeita no TCU
Descrição: Para procurador do TCU, há direcionamento da concorrência, que tem
maior cifra da história para contratação do serviço.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/edital-de-r-60-milhoes-paramelhorar-imagem-de-bolsonaro-no-exterior-esta-sob-suspeita-no-tcu/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-22
Título: Em plena pandemia, Cutrale demite trabalhadoras grávidas e suspende valealimentação
Descrição: Fim do vale-alimentação e do pagamento das horas de deslocamento,
falta de equipamentos de proteção individual (EPIs), revista ilegal e demissão
de grávidas: as condições de trabalho entre os safristas da Sucocítrico Cutrale
pioram a cada ano, conforme relatos de trabalhadores de fazendas da empresa
ouvidos pela Repórter Brasil. Desde 2019, a empresa com sede em Araraquara (SP)
cortou o vale-alimentação dos trabalhadores, que garantia um acréscimo de R$ 240
nos rendimentos mensais dos colhedores de laranja. Os trabalhadores temporários,
contratados entre maio e fevereiro deste ano, também deixaram de receber pelas
horas gastas no deslocamento às fazendas – chamadas de horas in itinere. A
obrigatoriedade do pagamento foi extinta pela reforma trabalhista, que entrou em
vigor em novembro de 2017.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/em-plena-pandemia-cutrale-demitetrabalhadoras-gravidas-e-suspende-vale-alimenta-4aa2
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 11:10:39
Título: Bolsonaro tenta implodir estatal para dar fábrica de chips ao
trilionário Elon Musk
Descrição: Bolsonaro e Marcos Ponte, ministro da Ciência e Tecnologia, tentam
extinguir a estatal Ceitec, única fábrica de semicondutores da América Latina,
enquanto Fábio Faria negocia ceder área para trilionário golpista dono da Tesla.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-tenta-implodirestatal-para-dar-fabrica-de-chips-ao-trilionario-elon-musk/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 19:44:27
Título: Ministro Moraes suspende quebra de sigilo de Bolsonaro em redes sociais
determinada pela CPI
Descrição: Decisão foi proferida em mandado de segurança impetrado pelo
presidente da República junto ao Supremo Tribunal Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/ministro-moraes-suspende-quebrade-sigilo-de-bolsonaro-em-redes-sociais-determinada-pela-cpi
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 20:00:08
Título: Maioria do STF confirma decisão que manda o governo garantir renda
básica em 2022

Descrição: O relator, Gilmar Mendes, rebateu a manifestação da AGU e já foi
seguido por oito ministros
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/maioria-do-stf-confirmadecisao-que-manda-o-governo-garantir-renda-basica-em-2022/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 18:09:30
Título: 65,1% das correções salariais acordadas em outubro ficaram abaixo da
inflação
Descrição: Em comparação ao mesmo mês do ano passado, os acordos fechados em
outubro de 2021 também foram piores para os empregados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/65-1-das-correcoes-salariaisacordadas-em-outubro-ficaram-abaixo-da-inflacao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 20:55:48
Título: Brasil tem 4 milhões de pessoas trans e não binárias, revela estudo da
Unesp, inédito no país
Descrição: Segundo os organizadores da pesquisa, os resultados mostram a
urgência de políticas de saúde voltadas para esse público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/brasil-tem-4-milhoes-de-pessoastrans-e-nao-binarias-revela-estudo-da-unesp-inedito-no-pais
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 12:16:44
Título: Bolsonaro sanciona projeto de Zarattini, do PT, que cria o auxílio gás
Descrição: Valor do benefício, de 50% da média do preço do botijão de 13 quilos,
será pago preferencialmente às mulheres vítimas de violência doméstica sob
monitoramento de medidas protetivas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-sanciona-projeto-dezarattini-do-pt-que-cria-o-auxilio-gas/
Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-11-22
Título: ‘Brasil é uma colônia digital’, afirma Sergio Amadeu
Descrição: Sociólogo denuncia subordinação tecnológica e cultural às grandes
plataformas mundiais, propondo política de controle público
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/72212/brasil-e-uma-coloniadigital-afirma-sergio-amadeu
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 12:49:56
Título: MPF pede posicionamento de Bolsonaro e Caiado sobre \espionagem de
movimentos sociais\ em Goiás
Descrição: Procuradores reagem a notícia veiculada pelo Brasil 247, que
denunciou a criminalização de organizações como o MST
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/mpf-pede-posicionamento-debolsonaro-e-caiado-sobre-espionagem-de-movimentos-sociais-em-goias
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 13:42:29
Título: Documento enviado por Guedes a deputados traz indícios de falsidade
ideológica
Descrição: Eis mais um capítulo da história da offshore do ministro em um
paraíso fiscal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/documento-enviado-por-guedes-adeputados-traz-indicios-de-falsidade-ideologica/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-22 13:34:37
Título: Bolsonaro indica ministro do TCU para Embaixada do Brasil em Lisboa
Descrição: Presidente indicou o ministro Raimundo Carreiro, que pela lei, só
seria obrigado a se aposentar em 2023, quando completa 75 anos. Para ocupar sua
vaga, Bolsonaro tenta emplacar seu aliado, senador Fernando Bezerra.

Url :https://br.sputniknews.com/20211122/bolsonaro-indica-ministro-do-tcu-paraembaixada-do-brasil-em-lisboa-20231167.html
Fonte: Viomundo
Data: 2021-11-22
Título: 54 entidades lançam manifesto contra novo diretor do Arquivo Nacional: ‘Nosso
patrimônio corre perigo’; íntegra
Descrição: O Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil (FNArq) e
mais 53 entidades de todo o País divulgaram nesta segunda-feira (22/11)
manifesto (na íntegra, ao final) contra a nomeação de Ricardo Borda D’Água de
Almeida Braga para o cargo de Diretor-Geral do Arquivo Nacional.
Nessa condição, ele acumula também o cargo de Presidente do Conselho Nacional de
Arquivos (CONARQ), órgão central do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR),
responsável pela política nacional de arquivos.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/54-entidades-divulgam-manifestocontra-novo-diretor-do-arquivo-nacional-nosso-patrimonio-corre-perigo-nas-maosde-pessoas-sem-competencia-tecnica-integra.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 16:33:39
Título: Projeto reúne nas redes histórias inspiradoras de pessoas LGBTQIA+
Descrição: A página @minhatour no Instagram convida a comunidade LGBTQIA+ a
compartilhar suas vivências e despertar empatia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/projeto-reune-nas-redeshistorias-inspiradoras-de-pessoas-lgbtqia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 18:47:57
Título: Estátuas de Paulo Gustavo e sua personagem dona Hermínia são inauguradas
em Niterói (RJ)
Descrição: Cidade completa 488 anos com homenagem ao legado do humorista
niteroiense para a cultura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/estatuas-de-paulo-gustavo-e-suapersonagem-dona-herminia-sao-inauguradas-em-niteroi-rj
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-11-22
Título: Nenhum estudo justificou substituição do Bolsa Família por ‘pastel de
vento’, diz ex-ministra
Descrição: Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome dos dois mandatos
de Dilma Rousseff (2011-2016), a economista Tereza Campello voltou a criticar o
programa Auxílio Brasil. Em sessão temática no Senado realizada nesta segundafeira (22) para debater a PEC dos Precatórios, também conhecida como PEC do
Calote, a ex-ministra afirmou que “o Auxílio Brasil é uma excrescência, mal
desenhado”. E observou que o suposto “novo Bolsa Família” foi apresentado ao
Congresso sem que nenhum estudo fosse realizado para justificar por que se
extinguiu com um programa de 18 anos para se colocar “esse pastel de vento no
lugar”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/11/nenhum-estudojustificou-trocar-bolsa-familia-pastel-de-vento/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 14:51:35
Título: Artigo | Coragem e simbologia: significado histórico da exibição \
Marighella\ em Campina Grande
Descrição: Evento organizado no 20 de novembro pelos movimentos sociais
populares repõe a cidade nos trilhos da resistência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/artigo-coragem-e-simbologiasignificado-historico-da-exibicao-marighella-em-campina-grande
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 14:07:02
Título: Lula dispara, ultrapassa Bolsonaro e venceria em todos os cenários,
aponta Paraná Pesquisas

Descrição: No levantamento anterior, realizado em junho, instituto mostrava Lula
e Bolsonaro em empate técnico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/lula-dispara-ultrapassabolsonaro-e-venceria-em-todos-os-cenarios-aponta-parana-pesquisas
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 00:44:18
Título: Viagem de Lula à Europa faz ex-presidente ser aclamado nas redes, mostra
pesquisa
Descrição: Levantamento da agência .MAP reforça sucesso da viagem de Lula à
Europa nas rede sociais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/viagem-de-lula-a-europa-faz-expresidente-ser-aclamado-nas-redes-mostra-pesquisa/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-22 19:07:25
Título: Para Dilma Rousseff, China é a ‘luz contra a decadência ocidental’
Descrição: Em debate no lançamento de um livro sobre a China, a ex-presidente
Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira (22) que o país asiático tem um \
modelo admirável\.
Url :https://br.sputniknews.com/20211122/para-dilma-rousseff-china-e-a-luzcontra-a-decadencia-ocidental-20236192.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 13:56:54
Título: “Atos racistas fazem parte da caminhada, mas não podemos abaixar a
cabeça”, diz Naiara Oliveira
Descrição: Naiara Oliveira é filha de Oliveira Silveira, um dos idealizadores do
Dia Nacional da Consciência Negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/atos-racistas-fazem-parte-dacaminhada-mas-nao-podemos-abaixar-a-cabeca-diz-naiara-oliveira
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 13:33:03
Título: Análise | Outras Vozes da Consciência Negra: a potência que vem do afroindígena
Descrição: Este artigo compõe a Ocupação da Rede de HistoriadorXs NegrXs em
veículos de comunicação neste 20 de novembro de 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/analise-outras-vozes-daconsciencia-negra-a-potencia-que-vem-do-afro-indigena
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 12:34:16
Título: Moradores tentam barrar concessão de parque que abriga maior porção de
Mata Atlântica do país
Descrição: Coletivo “PETAR Sem Concessão” já reuniu cerca de 10 mil assinaturas
para pressionar o governo João Doria (PSDB)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/moradores-tentam-barrarconcessao-de-parque-que-abriga-maior-porcao-de-mata-atlantica-do-pais
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 15:46:31
Título: Na Jovem Pan, Allan dos Santos chama Moraes de ‘psicopata’ e ‘tirano’
Descrição: 'Ele impôs um sistema de terrorismo psicológico. Cadê os humoristas,
que não fazem mais piadas com o Moraes', questionou o blogueiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/na-jovem-pan-allan-dos-santoschama-moraes-de-psicopata-e-tirano/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-22 11:01:09
Título: Opinião | É preciso enegrecer o Brasil: o porquê de uma consciência
negra
Descrição: 'Nascer negro é consequência, ser negro é consciência', disse Zumbi

Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/opiniao-e-preciso-enegrecer-obrasil-o-porque-de-uma-consciencia-negra
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 21:27:11
Título: Bolsonaro volta a dizer que não tem qualquer culpa pela inflação: ‘Sou
malvadão?’
Descrição: Como de praxe, o ex-capitão omitiu dados que apontam a deterioração
do cenário brasileiro na comparação com outros países do G20
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-volta-a-dizer-que-naotem-qualquer-culpa-pela-inflacao-sou-malvadao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 21:01:17
Título: ‘A Globo tem encontro comigo no ano que vem’, diz Bolsonaro sobre
renovação de concessão
Descrição: 'Igual à parada matinal do Exército: tem que estar arrumadinho',
declarou o ex-capitão a militantes no cercadinho
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/a-globo-tem-encontro-comigono-ano-que-vem-diz-bolsonaro-sobre-renovacao-de-concessao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 20:30:50
Título: PSDB marca para domingo a conclusão de votação das prévias para
presidente
Descrição: Uma das possibilidades é de que, ao longo da semana, os grupos de
filiados sejam divididos e passem a votar de forma escalonada
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/psdb-marca-para-domingo-aconclusao-de-votacao-das-previas-para-presidente/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 20:11:49
Título: Cidadania expulsa Fernando Cury por caso de assédio sexual contra Isa
Penna
Descrição: A decisão interna do partido foi tomada com ampla vantagem, mas
demorou quase dez meses para alcançar consenso
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cidadania-expulsa-fernando-curypor-caso-de-assedio-sexual-contra-isa-penna/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 16:41:28
Título: O que nos revela a crise no Inep/Enem
Descrição: O governo Bolsonaro é a crise, é a permanente destruição das
políticas públicas de Estado
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-que-nos-revela-a-crise-no-inepenem/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 15:58:23
Título: A Semana do Mercado: Inflação e precatórios não saem do radar
Descrição: Analistas já veem a possibilidade de a bolsa continuar a cair,
recuando abaixo da marca dos 100 mil pontos
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/a-semana-do-mercado-inflacao-eprecatorios-nao-saem-do-radar/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-22 13:57:51
Título: Possível chapa Lula-Alckmin pesa em adiamento da filiação de Datena ao
PSD
Descrição: 'De uma semana para cá, mudou o mundo. Uma implosão política aí',
afirmou o apresentador do Grupo Bandeirantes
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/possivel-chapa-lula-alckminpesa-em-adiamento-da-filiacao-de-datena-ao-psd/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-22 20:50:23
Título: Veja essa: Touro de Ouro pode ser “castrado” pela Prefeitura de São
Paulo
Descrição: Alvo de protestos dos movimentos sociais, o polêmico Touro de Ouro
instalado em frente a bolsa de valores, a B3, poderá ser castrado pela
Prefeitura de São Paulo. Urbanistas e Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/veja-essa-touro-de-ouro-pode-sercastrado-pela-prefeitura-de-sao-paulo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-22 17:47:09
Título: Comitê Lula Livre lança livro sobre farsa da Lava Jato na “casa” de
Moro, em Curitiba
Descrição: Com a participação do ex-senador Roberto Requião (sem partido), o
Comitê Lula Livre lança nesta segunda-feira (22/11), às 18h30, em Curitiba, o
livro Memorial da Verdade que denuncia a farsa Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/comite-lula-livre-lanca-livrosobre-farsa-da-lava-jato-na-casa-de-moro-em-curitiba/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-22 16:04:01
Título: Nas redes sociais também dá Lula, diz pesquisa
Descrição: O IPD (Índice de Popularidade Digital) revela que o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) levou um tombo da liderança nas redes sociais na semana
passada. O ex-presidente Luiz Inácio Lula Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/nas-redes-sociais-tambem-da-luladiz-pesquisa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-22 00:17:41
Título: EXCLUSIVO: veja resolução do TSE sobre funcionamento das federações
partidárias em 2022
Descrição: O Blog do Esmael teve com exclusividade acesso à minuta de resolução
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre o funcionamento das federações
partidárias. O documento obtido foi construído por técnicos
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/exclusivo-veja-resolucao-do-tsesobre-funcionamento-das-federacoes-partidarias-em-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 01:31:41
Título: “Desafiado”, Ciro elogia Lula e nega ter medo de Moro
Descrição: Em entrevista ao My News, Ciro Gomes comentou sobre a pré-candidatura
de Sergio Moro, que disputa com ele o espaço da \terceira via\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/desafiado-ciro-elogia-lula-e-nega-termedo-de-moro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 01:30:39
Título: Chacina do Salgueiro: Mulher diz que marido foi retirado de casa para
ser morto
Descrição: Viúva denuncia ação de policiais militares, com versão bem diferente
da apresentada pelo Comando da PM. Anistia Internacional cobrou apuração
rigorosa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/chacina-salgueiro-mulher-marido-foiretirado-casa-morto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 01:24:28
Título: Bolsonaro coloca candidatura à reeleição em dúvida: “Vou decidir em
março”, veja vídeo

Descrição: Bolsonaro, apesar de viver constantemente em clima de campanha
eleitoral, afirma que ainda não tomou decisão sobre 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-duvida-reeleicao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 00:27:45
Título: Zé de Abreu lança biografia em SP com presença de José Dirceu
Descrição: Ator, que lança a \Abreugrafia\, deve ser candidato a deputado
federal pelo PT na próxima eleição
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/ze-de-abreu-lanca-biografiaem-sp-com-presenca-de-jose-dirceu/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 22:53:39
Título: Tensão no MEC: Servidores do Inep sob risco de retaliação após prova do
Enem
Descrição: Os formuladores da mais importante prova do calendário escolar
brasileiro temem ser punidos após descumprirem as ordens autoritárias de Milton
Ribeiro e de Bolsonaro. PT manifestou apoio aos elaboradores do teste
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tensao-mec-servidores-inep-riscoretaliacao-enem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 21:39:58
Título: Fuga de Olavo: PT entra com requerimento para que Braga Netto vá à
Câmara
Descrição: Informações apontam que um avião da FAB teria sido usado para levar
Olavo de Carvalho aos EUA, requerimento é do deputado Jorge Solla (PT-BA)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fuga-de-olavo-pt-entra-com-requerimentopara-que-braga-netto-va-a-camara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 19:17:52
Título: Argentina e Chile: a esquerda sul-americana está subestimando a extrema
direita?
Descrição: Vantagem de José Antonio Kast na eleição chilena e eleição de Javier
Milei para deputado acendem sinal de alerta aos progressistas
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/argentina-e-chile-aesquerda-sul-americana-esta-subestimando-a-extrema-direita/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 18:58:11
Título: Roberto e Erasmo Carlos perdem direitos autorais de 72 canções, veja
quais
Descrição: Justiça mantém decisão e rejeita pedido feito pela dupla, em ação
contra a Editora Fermata, entenda o caso
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/roberto-e-erasmo-carlosperdem-direitos-autorais-de-72-cancoes-veja-quais/
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Data: 2021-11-22 18:54:10
Título: Bolsonaro normaliza Hitler ao responder sobre educação nazista ser
implantada no Brasil
Descrição: Não é de hoje que Bolsonaro flerta com o neonazismo, mas o comentário
chocou as redes sociais, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-normaliza-hitler-educacaonazista-no-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 18:07:26
Título: Pesquisa confirma Lula na frente em todos os cenários, mas vantagem
diminui
Descrição: A extrema direita não está morta, a antipolítica convence muita
gente. A eleição não está ganha para Lula, o time de lá também está jogando e

tem uma articulação internacional fascista muito forte. Bolsonaro não é um ser
isolado no mundo nesse sentido
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/pesquisa-confirma-lula-nafrente-em-todos-os-cenarios-mas-vantagem-diminui/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-22 14:00:27
Título: Em vídeo, Lula defende meio ambiente: “Brasil vai voltar a ser exemplo
de cuidado ao planeta”
Descrição: \É uma discussão muito séria, que precisa ter uma governança global\,
disse o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-lula-defende-meio-ambientebrasil-exemplo-cuidado-planeta/
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Data: 2021-11-22 11:44:50
Título: Heleno tem chilique após Sara Winter dizer que ele mandou mirar o STF
Descrição: A militante também revelou que pretende morar no México, pois, tem
“medo do governo”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/heleno-chilique-sara-winter/
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Título: Enem: Bolsonaro tira Marx da prova, mas servidores colocam Engels
Descrição: Daniel Cara comentou em sua conta do Twitter que o governo tentou
intervir na prova, mas foi impedido pelos Servidores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/enem-bolsonaro-tira-marx-da-prova-masservidores-colocam-engels/
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Data: 2021-11-22 11:08:05
Título: Venezuela: PSUV, partido de Maduro, conquista 21 prefeituras, oposição
vence em três regiões
Descrição: Para os observadores internacionais, a eleição ocorreu \
tranquilamente\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/maduro-conquista-21-prefeituras/
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Data: 2021-11-23 04:30:40
Título: Na disputa por vaga do TCU, Kátia Abreu une apoio do Planalto e da
oposição
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/na-disputa-por-vaga-do-tcu-katia-abreuune-apoio-do-planalto-da-oposicao-25287805
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Data: 2021-11-22 22:37:34
Título: Mudanças climáticas: bebês de hoje enfrentarão 7 vezes mais ondas de
calor no mundo que seus avós
Descrição: Pesquisadores calcularam o peso desproporcional dos eventos
climáticos extremos - de secas a enchentes e quebras de safra - sobre os mais
jovens.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59355650?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Título: Por que bolsa brasileira tem 'perdido' empresas para Wall Street
Descrição: Em dezembro, banco digital estreia na bolsa de Nasdaq, nos EUA,
seguindo caminho trilhado por pelo menos outras dez companhias brasileiras
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59355081?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Data: 2021-11-22 00:00:00
Título: Lula tem aprovação de 80% nas redes com viagem à Europa, diz análise
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) alcançou na semana passada 80% de aprovação
da opinião pública não militante nas redes sociais. O índice é atribuído à
viagem feita à Europa, onde o petista foi aplaudido pelo Parlamento Europeu e
recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron. O levantamento é da .MAP,
agência de análise de dados e mídias.Leia mais (11/22/2021 - 20h30)
Url
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Título: Autoridades e cônjuges gastam ao menos R$ 500 mil de verba pública em
fórum de Gilmar em Lisboa
Descrição: Os cofres públicos bancaram os gastos de ao menos 25 autoridades,
servidores e cônjuges que foram a Portugal participar do IX Fórum Jurídico de
Lisboa, que ocorreu nos últimos dias 15, 16 e 17.Leia mais (11/22/2021 - 12h57)
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Data: 2021-11-22 22:15:00
Título: Debatedores relatam dificuldades no acesso a tratamento para autistas
nas redes pública e privada
Descrição: Representantes de planos de saúde e do SUS, por outro lado, afirmam
que sistema está preparado para atendimento
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Título: Bolsonaro concede a mais alta condecoração do Brasil ao emir do Catar
Descrição: O Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul já foi concedido
a figuras como a Rainha Elizabeth II, Che Guevara, Nicolás Maduro, Nelson
Mandela e Bashar al-Assad.
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Título: Lira diz não depender de Bolsonaro para se reeleger e que Brasil está em
ritmo 'permanente de crise'
Descrição: Chefe da Câmara diz que apoio do governo ajuda, mas não é
determinante para sua reeleição. Ao mesmo, tempo critica o trabalho do
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sugerindo que o mesmo não cumpre acordos.
Url :https://br.sputniknews.com/20211122/lira-diz-nao-depender-de-bolsonaropara-se-reeleger-e-que-brasil-esta-em-ritmo-permanente-de-crise-20229512.html

