
  Boletim de Notícias – Brasil - 24/11/2021
            www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Justiça e Paz
Data: 2021-11-23
Título: Salgueiro: o novo crime monstruoso da PM
Descrição: Após operação “de vingança” do Bope, população encontra ao menos oito
corpos de jovens num mangue. Há sinais de tortura e desfiguramento. Ação 
contraria decisão do STF. Número de chacinas no Rio chega a 58, com 242 
assassinatos
Url : https://www.justicapaz.org/portal/salgueiro-o-novo-crime-monstruoso-da-pm/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 19:30:48
Título: Chacina do Salgueiro: Sobe para dez o número de mortos em ação policial
Descrição: O complexo de favelas, assim como a maior parte das comunidades 
periféricas no Rio de Janeiro, é alvo sistemático de violência policial e graves
violações de direitos humanos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/chacina-do-salgueiro-sobe-para-dez-o-
numero-de-mortos-em-acao-policial/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 21:50:12
Título: Justiça autoriza despejo de 450 famílias no acampamento Marielle Vive, 
do MST, em Valinhos (SP)
Descrição: Decisão contraria lei que suspende até o dia 31 de dezembro as 
remoções forçadas, por conta da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/justica-autoriza-despejo-de-450-
familias-no-acampamento-marielle-vive-do-mst-em-valinhos-sp

Fonte: Jacobin
Data: 2021-11-23
Título: A economia política do Brasil e seu mestre soberano
Descrição: Por Leda Paulani. O historiador marxista Caio Prado Júnior faleceu 
neste dia em 1990. Sua obra nos ajuda a entender a articulação entre dependência
externa e exploração interna e desvendar como a atual estrutura de classes 
brasileira herdou o passado colonial após a independência e a abolição - 
resultando de um lado uma minoria proprietária e de outro uma grande massa 
trabalhadora.
Url : https://jacobin.com.br/2021/11/a-economia-politica-do-brasil-e-seu-mestre-
soberano/  

Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-23 10:00:33
Título: A grana da sua gasolina de R$ 7 abastece o Auxílio Mercado de Bolsonaro
Descrição: Trata-se de um dos maiores programas de transferência de renda pró-
ricos do mundo, iniciado por Temer e turbinado por Bolsonaro. Política de preços
da Petrobras engorda remuneração de acionistas.The post A grana da sua gasolina 
de R$ 7 abastece o Auxílio Mercado de Bolsonaro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/23/grana-gasolina-7-reais-abastece-
auxilio-mercado-bolsonaro/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-23 21:17:38
Título: 'Ou ia pra aula ou comia': como insegurança alimentar está prejudicando 
universitários brasileiros
Descrição: Pesquisas já realizadas em instituições de ensino superior mostram 
que insegurança alimentar entre os estudantes é preocupante, passando de 80% dos
entrevistados em alguns levantamentos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59256787?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 20:13:27
Título: Soja e violência: relatório mostra como gigantes dos EUA alimentam 
conflitos no Cerrado
Descrição: Pesquisa da organização Global Witness aponta responsabilidade de 
Cargill, Bunge e ADM sobre violações socioambientais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/soja-e-violencia-relatorio-
mostra-como-gigantes-dos-eua-alimentam-conflitos-no-cerrado

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-23 17:57:12
Título: Produtores de soja dizem que restrições da UE à importação é 
protecionismo “disfarçado de preservação ambiental”
Descrição: Aprosoja Brasil divulga uma dura nota contra a iniciativa europeia de
fechar as portas a commodities produzidas em terras desmatadas. Entidade defende
que proposta se choca com Código Florestal Brasileiro
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-11-23/produtores-de-soja-dizem-que-
restricoes-da-ue-a-importacao-e-protecionismo-disfarcado-de-preservacao-
ambiental.html

Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro ironiza queimadas na Amazônia: “Fogueira de São João”
Descrição: Em conversa com apoiadores, o presidente minimizou notificações de 
focos de queimadas
Url :https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-ironiza-queimadas-na-
amazonia-fogueira-de-sao-joao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 14:57:29
Título: Deputados acusam Guedes de sonegar impostos e informações sobre offshore
Descrição: Após audiência com o ministro em duas comissões da Câmara, 
parlamentares dizem que titular da Economia deu respostas evasivas e demagógicas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/deputados-acusam-guedes-de-
sonegar-impostos-e-informacoes-sobre-offshore/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 15:23:10
Título: Guedes admite que usou offshore para fugir de impostos no Brasil e nos 
EUA
Descrição: Ministro afirmou que recebeu sugestão de conselheiros, como forma de 
evitar cobrança de tributos nos Estados Unidos no caso de sua morte
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/guedes-admite-que-usou-offshore-para-
fugir-de-impostos-no-brasil-e-nos-eua/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 13:29:12
Título: “População pobre vai viver insegurança não só em 2022, mas em 2023”, 
alerta Tereza Campello
Descrição: Auxílio Brasil segue no alvo de especialistas que apontam estatística
de cerca de 29 milhões de pessoas desassistidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/populacao-pobre-vai-viver-
inseguranca-nao-so-em-2022-mas-em-2023-alerta-tereza-campello
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 20:47:54
Título: PEC dos Precatórios: parecer será apresentado nesta quarta (24), mas 
ainda com jogo instável
Descrição: Dissidências entre senadores podem dilatar calendário de votação 
previsto pelo governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/pec-dos-precatorios-parecer-
sera-apresentado-nesta-quarta-24-mas-ainda-com-jogo-instavel

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 15:21:21
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Título: Provedores terão de identificar usuários que ofenderam a memória de 
Marielle Franco
Descrição: A família pretende processar os autores das postagens, que vincularam
Marielle a facções criminosas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/provedores-terao-de-identificar-
usuarios-que-ofenderam-a-memoria-de-marielle-franco/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 18:54:03
Título: Cármen Lúcia manda PGR informar o que fez para investigar live com fake 
news sobre as eleições
Descrição: Em agosto, o procurador-geral da República, Augusto Aras, comunicou 
ao STF a abertura de um procedimento preliminar sobre a transmissão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/carmen-lucia-manda-pgr-informar-o-
que-fez-para-investigar-live-em-que-bolsonaro-mentiu-sobre-as-eleicoes/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 17:24:12
Título: Embargo da China à carne brasileira perdura, mas queda nos preços 
internos é incerta
Descrição: Para além de questões técnicas e sanitárias, o governo chinês está 
reduzindo o consumo para induzir uma queda no preço da carne
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/embargo-da-china-a-carne-bovina-
perdura-mas-barateamento-no-brasil-ainda-e-incerteza/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-23 03:00:00
Título: A responsabilidade do Congresso Nacional neste momento é aprovar um 
programa de renda básica como política de Estado. Entrevista especial com 
Ivanisa Teitelroit Martin
Descrição: O atual momento de discussão no Congresso Nacional em torno da PEC 
29/2020, aprovada por unanimidade no Senado e encaminhada à Câmara dos 
Deputados, indica que o 
Url : http://www.ihu.unisinos.br/614659-a-responsabilidade-do-congresso-
nacional-neste-momento-e-aprovar-um-programa-de-renda-basica-como-politica-de-
estado-entrevista-especial-com-ivanisa-teitelroit-martin 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 19:47:26
Título: Prédio histórico que abrigou UNE vai virar Centro Cultural da Democracia
da Uerj
Descrição: Espaço passa por ampla reforma e reabre já na quinta-feira como 
Centro Cultural da Democracia, \Centro vai pensar e debater sobre o Brasil\, diz
Claudia Gonçalves, professora da Uerj responsável pelo local
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/predio-historico-une-centro-cultural-da-
democracia-uerj/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 17:57:16
Título: EUA vão retirar as Farc de sua lista de organizações terroristas
Descrição: A decisão ocorre às vésperas do quinto aniversário dos acordos de paz
entre o governo colombiano e as forças revolucionárias
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eua-vao-retirar-as-farc-de-
sua-lista-de-organizacoes-terroristas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 20:38:02
Título: Monique Malcher, de Santarém (PA), concorre ao Prêmio Jabuti, o maior da
literatura nacional
Descrição: Premiação será na próxima quinta-feira (25). Autora é a segunda 
paraense indicada na categoria ficção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/monique-malcher-de-santarem-pa-
concorre-ao-premio-jabuti-o-maior-da-literatura-nacional
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Fonte: Congresso em Foco
Título: Ministério Público denuncia Ricardo Barros por esquema de propina
Descrição: O líder da bancada do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), foi 
denunciado no Ministério Público do Paraná (MPPR) por esquema de lavagem de 
dinheiro e pagamento de propina sobre a aquisição de duas empresas de energia 
eólica para a Companhia Paranaense de Energia (Copel). Ao longo de dois anos, 
Barros teria recebido mais de [ ]The post Ministério Público denuncia Ricardo 
Barros por esquema de propina appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/ministerio-publico-
denuncia-ricardo-barros-por-esquema-de-propina/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 20:07:26
Título: Votação do “PL da Grilagem”, de Joao Doria, é adiada por uma semana 
Descrição: Nenhum parlamentar da base do governo defendeu o projeto, durante a 
sessão na Alesp, desta terça-feira (23)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/votacao-do-pl-da-grilagem-de-
joao-doria-e-adiado-por-uma-semana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 19:03:56
Título: Presença de negros no mercado de trabalho no DF cai durante a pandemia, 
mostra estudo
Descrição: Estudo aponta as mulheres negras constituíram o único grupo que não 
melhorou sua condição em relação à empregabilidade.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/presenca-de-negros-no-mercado-
de-trabalho-no-df-cai-durante-a-pandemia-mostra-estudo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 18:53:12
Título: Lei Mari Ferrer é sancionada: medida proíbe constranger vítima de 
violência sexual
Descrição: Lei de autoria de Lídice da Mata (PSB-BA) tem a coautoria das 
deputadas gaúchas Fernanda Melchionna e Maria do Rosário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/lei-mari-ferrer-e-sancionada-
medida-proibe-constranger-vitima-de-violencia-sexual
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 17:27:54
Título: Ana Flavia Cavalcanti: \Não falta negro no audiovisual, falta a vontade 
de pessoas brancas\
Descrição: Atriz faz performances nas ruas expondo a vulnerabilidade da mulher 
negra, como em \A babá quer passear\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/ana-flavia-cavalcanti-nao-falta-
negro-no-audiovisual-falta-a-vontade-de-pessoas-brancas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 16:10:55
Título: Eleição da OAB no Distrito Federal confirma hegemonia política de mais 
de duas décadas
Descrição: Vinculadas a grandes escritórios, chapas mais votadas se revezam no 
poder da entidade desde 1998
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/eleicao-da-oab-no-distrito-
federal-confirma-hegemonia-politica-de-mais-de-duas-decadas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 13:59:46
Título: Bar Guernica em Porto Alegre recebe ex-guerrilheiros para relembrar os 
anos de exílio
Descrição: Domingo de sol e poesia no coração da capital gaúcha reuniu Diógenes 
de Oliveira e Ubiratan de Souza
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/bar-guernica-em-porto-alegre-
recebe-ex-guerrilheiros-para-relembrar-os-anos-de-exilio
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 13:20:11
Título: Por que lutar por uma política industrial é mais vital para o 
trabalhador que para o empresário
Descrição: Quantas fortunas vieram da indústria e criaram capitalistas poderosos
enquanto as empresas definhavam sem investimentos?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/por-que-lutar-por-uma-politica-
industrial-e-mais-vital-para-o-trabalhador-que-para-o-empresario
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 09:08:43
Título: \A China nunca buscará hegemonia\, diz Xi Jinping
Descrição: Em discurso na Associação de Nações do Sudeste Asiático, líder chinês
defende fortalecimento da região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/a-china-nunca-buscara-hegemonia-
diz-xi-jinping

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 21:32:14
Título: Moraes: ‘Quem diz o que quer tem de ter coragem de ser responsabilizado’
Descrição: 'Discurso de ódio não é liberdade de expressão, atentado contra a 
democracia não é liberdade de expressão', disse o ministro do STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moraes-quem-diz-o-que-quer-
tem-de-ter-coragem-de-ser-responsabilizado/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 21:03:42
Título: Juiz absolve Fernando Pimentel em ação de caixa 2 na Operação Acrônimo
Descrição: Segundo magistrado, a autoria imputada ao ex-governador de MG 
'permaneceu na arenosa seara do mero indício e das ilações'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/juiz-absolve-fernando-pimentel-em-
acao-de-caixa-2-na-operacao-acronimo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 19:52:20
Título: PL diz que filiará Bolsonaro em 30 de novembro
Descrição: O ex-capitão buscava um partido para disputar a eleição de 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pl-diz-que-filiara-bolsonaro-
em-30-de-novembro/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-23 14:00:00
Título: Caçadores, atiradores e colecionadores “perdem” três armas por dia no 
Brasil
Descrição: Os chamados CACs já tiveram 840 armas de fogo roubadas ou extraviadas
apenas neste ano, Bolsonaro ampliou quantidade de armas e munição que esses 
atiradores podem comprar
Url :https://apublica.org/2021/11/cacadores-atiradores-e-colecionadores-perdem-
tres-armas-por-dia-no-brasil/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 19:29:56
Título: Comissão da Prefeitura de São Paulo determina a remoção do Touro de Ouro
Descrição: Órgão da Secretaria de Licenciamento e Urbanismo disse que a obra 
'tem caráter publicitário ou promocional', o que é vedado por lei
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/comissao-da-prefeitura-de-sao-
paulo-determina-a-remocao-do-touro-de-ouro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 18:04:35
Título: Caso Covaxin: Rosa Weber prorroga inquérito sobre possível prevaricação 
de Bolsonaro
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Descrição: O despacho da vice-presidente do STF responde ao pedido da PF para 
estender o prazo da investigação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/caso-covaxin-rosa-weber-prorroga-
inquerito-sobre-possivel-prevaricacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 15:26:18
Título: A dificuldade da ‘Folha de S. Paulo’ em assumir o fracasso da reforma 
trabalhista
Descrição: Coube ao editorialista fazer malabarismos para justificar o fiasco de
todas as promessas e negar a realidade dos dados
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-dificuldade-da-folha-de-s-paulo-
em-assumir-o-fracasso-da-reforma-trabalhista/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 14:37:06
Título: Imperial College: Taxa de transmissão da Covid no Brasil volta a subir
Descrição: O índice saltou de 0,99 na semana passada para 1,06 nesta semana, diz
relatório
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/imperial-college-taxa-de-
transmissao-da-covid-no-brasil-volta-a-subir/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 14:30:34
Título: Mourão admite culpa pelo fracasso no combate ao desmatamento da Amazônia
Descrição: ‘Eu não consegui fazer a coordenação e a integração da forma que ela 
funcionasse’, disse o vice-presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/mourao-admite-que-e-o-
culpado-pelo-fracasso-no-combate-ao-desmatamento-da-amazonia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-23 14:27:03
Título: OMS teme 700 mil mortes adicionais por Covid-19 na Europa até março
Descrição: Órgão destaca três fatores: virulência da variante delta, vacinação 
insuficiente e flexibilização das restrições sanitárias
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/oms-teme-700-mil-mortes-adicionais-
por-covid-19-na-europa-ate-marco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 01:05:21
Título: Teoria da Estupidez de Bonhoeffer explica por que o Brasil deu nisso – 
Por Wilson Ferreira
Descrição: “A estupidez é um inimigo mais perigoso do que o mal. Diferente da 
estupidez, o mal tem as sementes da sua própria destruição”. A Teoria da 
Estupidez, do antinazista Dietrich Bonhoeffer explicaria perfeitamente o Brasil 
atual
Url :https://revistaforum.com.br/rede/teoria-estupidez-bonhoeffer-explica-por-
que-o-brasil-deu-nisso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 00:52:20
Título: Documentário ilustra morte e resistência em campo de refugiados 
palestinos na Síria – Blog Terra em Transe
Descrição: Exibido na 45ª Mostra Internacional de Cinema de SP, documentário 
“Pequena Palestina” relembra o cerco criminoso de Bashar Al-Assad ao local
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/documentario-ilustra-morte-
resistencia-campo-refugiados-palestinos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 00:16:44
Título: Auxílio Gás: Bolsonaro se gaba com sanção de projeto do PT e aproveita 
para atacar isolamento social
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Descrição: Líder de Bolsonaro no Senado foi o único a votar contra a proposta, \
Ele sabe muito bem que se não sancionasse essa lei seria mais um prego no seu 
caixão\, disse Carlos Zarattini, autor do projeto, à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/auxilio-gas-bolsonaro-projeto-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 23:55:45
Título: Provas e relatório da CPI do Genocídio serão enviados ao STF, diz Aras
Descrição: Procurador-geral da República deu declaração em entrevista à 
GloboNews e afirmou que \tudo será encaminhado para a Suprema Corte\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/provas-relatorio-cpi-genocidio-enviados-
stf-aras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 23:52:01
Título: Com voto do PDT, CCJ da Câmara aprova PEC que dá a Bolsonaro mais 
indicações ao STF
Descrição: O Podemos de Sergio Moro e o Cidadania também votaram a favor da PEC 
que dá maior poder a Bolsonaro sobre o STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pdt-ccj-camara-aprova-pec-que-da-
bolsonaro-mais-indicacoes-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 22:11:47
Título: Maurício Souza diz que não se arrepende e se compara a goleiro Bruno
Descrição: “Me prejudiquei? Prejudiquei. Mas imagina se fosse um cidadão comum, 
que não tivesse estrutura, fosse assalariado… imagina a vida da pessoa?” , disse
o jogador em entrevista ao “ConservaTalk”, canal direcionado a conservadores no 
YouTube
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/mauricio-souza-diz-que-nao-se-arrepende-e-
se-compara-a-goleiro-bruno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 21:47:53
Título: Incêndio da Boate Kiss será tema de série na Netflix, “Muito 
importante”, diz pai de vítima
Descrição: Série será baseada no livro de Daniela Arbex, que traz depoimentos de
familiares de algumas das 242 vítimas do incêndio que chocou o país em 2013, \
Passo importante na construção da memória coletiva\, diz a autora
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/boate-kiss-serie-netflix/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 18:44:09
Título: Symmy Larrat: travesti e pré-candidata à Câmara pelo PT, ela quer 
TRANSformar o Brasil
Descrição: Oriunda dos movimentos sociais e ex-coordenadora nacional de 
políticas LGBT do governo Dilma Rousseff, a militante afirma que a sua 
candidatura é coletiva e pertencente aos movimentos sociais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/symmy-larrat-travesti-candidata-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 18:39:47
Título: Jean Paul enquadra presidente da Petrobras e diz que gasolina encareceu 
com venda de refinarias
Descrição: Federação Única dos Petroleiros afirmou que o presidente da 
Petrobras, Silva e Luna, mentiu sobre as refinarias durante audiência no Senado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jean-paul-enquadra-presidente-da-
petrobras-gasolina-venda-de-refinarias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 16:27:51
Título: Ronaldinho Gaúcho pode voltar para a prisão, veja o motivo
Descrição: O ex-jogador já ficou na cadeia por cinco meses no Paraguai por usar 
documentos falsos
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Url :https://revistaforum.com.br/esporte/ronaldinho-gaucho-pode-voltar-para-a-
prisao-veja-o-motivo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 15:03:55
Título: Rui Barbosa e a queima dos arquivos da escravidão – Por Erica 
Malunguinho
Descrição: Para além de Rui Barbosa, os arquivos e museus sofrem constantes 
formas de destruição e deterioração. Cabe perguntar a quem interessa o 
apagamento e o esquecimento da história que ainda não foi escrita?
Url :https://revistaforum.com.br/debates/rui-barbosa-e-a-queima-dos-arquivos-da-
escravidao-por-erica-malunguinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 14:23:56
Título: Clarín, principal jornal argentino, sofre ataque com bombas molotov, 
veja o vídeo
Descrição: Através do vídeo gravado por uma câmera de segurança é possível 
perceber que foram atiradas entre sete e oito bombas contra o prédio
Url :https://revistaforum.com.br/global/clarin-principal-jornal-argentino-sofre-
ataque-com-bombas-molotov-veja-o-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 13:55:02
Título: Homem que atacou Contarato e expôs seu filho é indiciado pela PF
Descrição: Senador diz que foi \doloroso\ ver uma criança de apenas 7 anos ter a
imagem exposta só por ser seu filho
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/homem-atacaou-contarato-indiciado-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 13:52:30
Título: Lula com Obama? Após sucesso na Europa, petista é procurado para giro 
nos EUA
Descrição: Contatos se intensificaram após agenda de estadista do ex-presidente 
na Europa. Há possibilidade, inclusive, de uma reedição do encontro de 2019 com 
o então presidente dos EUA, Barack Obama, que à época classificou o líder 
brasileiro como \o cara\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-obama-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 13:51:24
Título: Passeio em família pelo Oriente Médio beneficia ONG de Eduardo Bolsonaro
Descrição: Viagem serviu para consolidar acordos entre o Instituto Conservador-
Liberal (ICL) e entidades de países governados por regimes totalitários
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/passeio-oriente-medio-beneficia-ong-
de-eduardo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 13:34:01
Título: Empresário agride mulher no Pará e tenta suborno para que ela não 
denuncie, veja vídeos
Descrição: Fato ocorreu em um posto de gasolina e foi flagrado pelas câmeras de 
segurança, a vítima deu entrevista a um portal local no dia seguinte, veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/empresario-agride-mulher-no-para-e-
tenta-suborno-para-que-ela-nao-denuncie-veja-videos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 12:41:25
Título: Filha de Malcolm X, Malikah Shabazz é encontrada morta aos 56 anos
Descrição: Malikah era a mais jovem entre os seis filhos do ativista. Ela foi 
encontrada inconsciente pela filha em sua casa no Brooklyn
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/filha-de-malcolm-x-malikah-shabazz-e-
encontrada-morta/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 10:48:56
Título: Lula lidera corrida presidencial em Minas Gerais, diz pesquisa
Descrição: Levantamento mostra o ex-juiz Sergio Moro na terceira colocação e 
Ciro Gomes na quarta
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-lidera-minas-gerais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 10:45:56
Título: Anitta manda Bolsonaro cuidar do país “ao invés de se preocupar comigo”,
veja vídeo
Descrição: Cantora manda o presidente trabalhar e cuidar da economia “que está 
indo pro buraco” ao invés de passar o dia no Twitter e Instagram
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/anitta-manda-bolsonaro-cuidar-do-
pais-ao-inves-de-se-preocupar-comigo-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-23 09:41:45
Título: Equipe de Chico Buarque nega plágio de Adele
Descrição: Cantora, que é acusada de plagiar o sucesso “Mulheres”, interpretado 
por Martinho da Vila, fez uma introdução muito parecida com “Eu te Amo”, de Tom 
Jobim e Chico, ouça aqui
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/equipe-de-chico-buarque-nega-plagio-de-
adele/

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-foi-
retirado-casa-morto/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-24 07:17:09
Título: Valor de empresas e de papéis do agronegócio explode com desmonte de 
leis ambientais
Descrição: Setores que sustentam Bolsonaro, agronegócio e mercado financeiro se 
uniram para liberar operações de risco e especulação de terras.The post Valor de
empresas e de papéis do agronegócio explode com desmonte de leis ambientais 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/24/valor-empresas-agronegocio-explode-
desmonte-leis-ambientais/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-24 05:00:44
Título: Pedreiro está preso há 29 dias por ser confundido com traficante, diz 
família
Descrição: RIO— Baterista e coordenador do grupo jovem da Assembleia de Deus 
Ministério de Madureira, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, o pedreiro Alison 
da Silva Correa, de 22 anos, está há 28 dias preso em uma cela de um presídio de
Japeri, na Baixada Fluminense, por conta de um crime que, segundo sua família, 
ele jamais cometeu.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/pedreiro-esta-preso-ha-29-dias-por-ser-
confundido-com-traficante-diz-familia-25289020
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-23 19:57:27
Título: 'É como implorar para me manter viva': a luta de pacientes com planos de
saúde por quimioterapia oral
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Descrição: Projeto previa que planos de saúde fossem obrigados a pagar por 
remédios aprovados pela Anvisa que podem ser tomados em casa, mas foi vetado 
pelo Executivo. Senadores e deputados discutem a derrubada do veto.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59185047?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-23 00:00:00
Título: José de Abreu recebeu José Dirceu, Suplicy e Chinaglia no lançamento de 
sua biografia
Descrição: O ator José de Abreu, recebeu os cumprimentos de amigos petistas no 
lançamento de sua autobiografia em dois volumes intitulada \Abreugrafia ? Livros
I e II\ (Ed. UBook) na segunda (22), na Livraria da Travessa, em São Paulo.Leia 
mais (11/23/2021 - 21h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/jose-de-abreu-recebeu-jose-dirceu-suplicy-e-
chinaglia-no-lancamento-de-sua-biografia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-23 00:00:00
Título: PSOL e MTST vão ao STF por prorrogação de veto a despejos e remoções
Descrição: O PSOL, o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e a Campanha 
Despejo Zero vão apresentar ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça (23) 
uma ação pedindo a prorrogação da medida que suspende despejos e remoções 
durante a crise da Covid-19. A liminar concedida pela corte é válida até o dia 3
de dezembro.Leia mais (11/23/2021 - 16h18)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/psol-e-mtst-vao-ao-stf-por-prorrogacao-de-
veto-a-despejo-e-remocoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-23 00:00:00
Título: Deputado evangélico ligado a Alcolumbre vai a jantar de apoio a André 
Mendonça e sinaliza acordo
Descrição: O deputado federal Pedro Da Lua (PSC-AP) foi a um jantar na segunda 
(22) de apoio à candidatura de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal.Leia 
mais (11/23/2021 - 14h39)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/deputado-evangelico-ligado-a-alcolumbre-vai-
a-jantar-de-apoio-a-andre-mendonca-e-sinaliza-acordo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-23 00:00:00
Título: Lula tem recebido muitos convites e viajará aos Estados Unidos, diz ex-
ministro
Descrição: Ex-ministro da Saúde e aliado próximo de Lula (PT), o médico 
Alexandre Padilha diz que o ex-presidente tem recebido muitos convites e viajará
também para os Estados Unidos, provavelmente no começo de 2022.Leia mais 
(11/23/2021 - 08h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/lula-tem-recebido-muitos-convites-e-viajara-aos-
estados-unidos-diz-ex-ministro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-24 00:00:00
Título: Câmara aprova projeto que cria a Procuradoria Regional da República em 
MG
Descrição: Proposta segue para o Senado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/830331-camara-aprova-projeto-que-cria-a-
procuradoria-regional-da-republica-em-mg/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-24 05:37:05
Título: 'Lula está esplendoroso, mas Bolsonaro também está em boa forma', diz 
presidente de Portugal
Descrição: Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, está em um estado 
esplêndido. Nada todos os dias no mar gélido de Caxias, a 15 minutos de Lisboa. 
Com a calma de quem vai dissolver o Parlamento no início de dezembro, ele 
concedeu entrevista a correspondentes estrangeiros nesta terça (23).
Url :https://br.sputniknews.com/20211124/lula-esta-esplendoroso-mas-bolsonaro-
tambem-esta-em-boa-forma-diz-presidente-de-portugal-20249278.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-23 18:41:00
Título: EUA vão retirar as FARC da lista de organizações terroristas, diz jornal
Descrição: Os Estados Unidos retirarão o nome das Forças Armadas Revolucionárias
da Colômbia (FARC) da lista de organizações consideradas terroristas.
Url :https://br.sputniknews.com/20211123/eua-vao-retirar-as-farc-da-lista-de-
organizacoes-terroristas-diz-jornal-20248258.html
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