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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 14:59:03
Título: A cada seis horas e meia, uma mulher morre no Brasil vítima da violência
de gênero 
Descrição: País teve 1.350 casos de feminicídio apenas no ano passado. No Rio 
Grande do Sul, situação é também preocupante em 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/a-cada-seis-horas-e-meia-uma-
mulher-morre-no-brasil-vitima-da-violencia-de-genero

Fonte: Congresso em Foco
Título: Justiça derruba decisão que proibia mulheres de pregar em igreja 
evangélica
Descrição: A juíza Thaíssa de Moura Guimarães, da 20ª Vara cível de Brasília, 
anulou a decisão da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, bairro nobre da capital 
federal, que proibia mulheres de pregarem ou falarem no púlpito do templo, 
restringindo o direito à palavra aos homens. A magistrada também invalidou o 
afastamento de todo o Conselho da [ ]The post Justiça derruba decisão que 
proibia mulheres de pregar em igreja evangélica appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-e-opiniao/blog-do-sylvio/justica-
derruba-decisao-que-proibia-mulheres-de-pregar-em-igreja-evangelica/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-24 17:33:40
Título: Inflação baterá nos 10% em 2021, com Bolsonaro entre a negação e o 
deboche
Descrição: Apesar do aumento na projeção do Ipea, a estimativa segue aquém do 
que espera o mercado financeiro: um IPCA de 10,12%
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/inflacao-batera-nos-10-em-2021-
com-bolsonaro-entre-a-negacao-e-o-deboche/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-24 03:00:00
Título: 43 milhões de brasileiros, ou seja, 21%, vivem sem renda do trabalho. 
Entrevista especial com Waldir Quadros
Descrição: Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, que 
divulga informações sobre a renda do trabalho, \explicitam a realidade do 
http://www.ihu.unisinos.br/614709-43-milhoes-de-brasileiros-ou-seja-21-vivem-
sem-renda-do-trabalho-entrevista-especial-com-waldir-quadros

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 08:51:29
Título: Marcha da Panela Vazia lota ruas da favela de Heliópolis, em São Paulo, 
veja vídeo
Descrição: A iniciativa teve como objetivo chamar a atenção da população para a 
grave crise provocada pelo governo de Bolsonaro, com desemprego, falta de renda,
carestia e fome
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marcha-da-panela-vazia-lota-ruas-da-
favela-de-heliopolis-em-sao-paulo/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-25
Título: Emendas do orçamento secreto pagaram serviço de empresário bolsonarista
Descrição: Recursos provenientes do orçamento secreto foram destinados ao 
custeio de serviços prestados pelo Grupo GSI Serviços Especializados, empresa de
segurança privada fundada pelo policial civil, instrutor de tiro e defensor da 
liberação do uso de armas Carlos Alberto Rodriguez Tabanez. O empresário é 
apoiador de Jair Bolsonaro
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Url : https://www.brasil247.com/brasil/emendas-do-orcamento-secreto-pagaram-
servico-de-empresario-bolsonarista 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 13:49:34
Título: Polícias do RJ não comunicaram ao Ministério Público metade das 
operações ocorridas em 2020
Descrição: Estudo mostra falta de acompanhamento das ações e descumprimento da 
determinação do STF que proíbe operações na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/policias-do-rj-nao-comunicaram-
ao-ministerio-publico-metade-das-operacoes-ocorridas-em-2020

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 10:11:27
Título: Policiais fizeram churrasco e levaram malas de dinheiro após chacina no 
Salgueiro, dizem moradores
Descrição: \Obrigado pela recepção, ass: delta force, bonde do caça siri\, 
escreveram os agentes na porta do clube. Moradores retiraram oito corpos de um 
mangue
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/policiais-churrasco-malas-dinheiro-
chacina-no-salgueiro/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-25 04:30:02
Título: STF prioriza julgamento de decisão que prevê restrições a operações 
policiais em favelas durante pandemia
Descrição: RIO — A ação policial que deixou um policial e nove homens mortos no 
Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, no último 
fim de semana, levou o Supremo Tribunal Federal (STF) a priorizar, para esta 
quinta-feira, o retorno do julgamento da ADPF 635 (Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental), conhecida como \ADPF das Favelas\. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/stf-prioriza-julgamento-de-decisao-que-preve-
restricoes-operacoes-policiais-em-favelas-durante-pandemia-25290964

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-24 21:11:38
Título: ‘Lutaremos para que não prospere’, diz Mario Frias sobre a Lei Paulo 
Gustavo, aprovada pelo Senado
Descrição: O projeto libera recursos para amenizar os efeitos da pandemia no 
setor cultural
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lutaremos-para-que-nao-
prospere-diz-mario-frias-sobre-a-lei-paulo-gustavo-aprovada-pelo-senado/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 19:31:30
Título: “Agro é fogo”: incêndios no Brasil estão ligados ao agronegócio e ao 
avanço da fome, diz dossiê
Descrição: Documento lançado nessa quarta (24) é feito por mais de 30 movimentos
atuantes na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/agro-e-fogo-incendios-no-brasil-
estao-ligados-ao-agronegocio-e-ao-avanco-da-fome-diz-dossie

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-24
Título: Trabalhadores da EBC aprovam greve a partir desta sexta-feira (26)
Descrição: Jornalistas e radialistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 
expostos à exploração, assédio e retirada de direitos decidiram entrar em greve 
a partir da zero hora desta sexta-feira (26). A decisão foi tomada em 
assembleias simultâneas realizadas na terça-feira (23), no Rio de Janeiro, em 
Brasília e em São Paulo. No Rio, os trabalhadores e trabalhadoras se reuniram em
frente ao prédio da TV Brasil, no Centro.
Url : https://rj.cut.org.br/noticias/trabalhadores-da-ebc-aprovam-greve-a-
partir-de-sexta-feira-26-185e 
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Fonte: Poder360
Título: Sindicato alemão pede que trabalhadores da Amazon façam greve na “Black 
Friday”
Descrição: Paralisação faria parte de uma ação global contra exploração no 
varejo, multinacional não vê impacto para os consumidores
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/sindicato-alemao-pede-que-
trabalhadores-da-amazon-facam-greve-na-black-friday/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-24 18:27:00
Título: Bolsonaro em Haia: Tribunal Penal Internacional receberá senadores da 
CPI da Covid
Descrição: O relatório da comissão propõe o indiciamento de 11 pessoas por 
crimes contra a humanidade, inclusive do ex-capitão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-haia-tribunal-penal-
internacional-recebera-senadores-da-cpi-da-covid/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-24 00:00:00
Título: Frei Betto levou a Cuba biografia de Lula para entregar a Raúl Castro
Descrição: O teólogo Frei Betto embarcou para Cuba no começo da semana levando 
quatro exemplares da biografia de Lula autografados pelo autor, o escritor 
Fernando de Morais. Tinha a missão de entregá-los a Raúl Castro, ao presidente 
da ilha, Miguel Díaz-Canel, ao chanceler Bruno Rodrigues e ao escritor Leonardo 
Padura.Leia mais (11/24/2021 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/frei-betto-levou-a-cuba-biografia-de-lula-
para-entregar-a-raul-castro.shtml

Fonte: Montedo
Data: 2021-11-24
Título: Com Bolsonaro em baixa, membros do governo passam a rever planos de 
candidatura em 2022
Descrição: Bela Megale. A queda de popularidade do presidente Bolsonaro tem 
feito com que integrantes do governo recalculem os planos de se aventurarem nas 
urnas em 2022. Entre os nomes que passaram a mostrar dúvidas sobre o tema estão 
os dos ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Tarcísio
de Freitas (Infraestrutura).
Url : https://www.montedo.com.br/2021/11/24/com-bolsonaro-em-baixa-membros-do-
governo-passam-a-rever-planos-de-candidatura-em-2022/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 16:58:09
Título: Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida lança Jornada de 
Lutas com festival 
Descrição: A Jornada ocorre em meio ao Dia Internacional de Luta Contra os 
Agrotóxicos, celebrado em 3 de dezembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/campanha-permanente-contra-os-
agrotoxicos-e-pela-vida-lanca-jornada-de-lutas-com-festival

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 16:48:17
Título: Operação investiga fazendeiros por sonegação fiscal nos municípios que 
mais produzem soja em MT
Descrição: Esquema criminoso teria sido arquitetado por 130 produtores de grãos 
no estado, valores são superiores a R$ 110 milhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/operacao-investiga-fazendeiros-
por-sonegacao-fiscal-nos-municipios-que-mais-produzem-soja-em-mt

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-24 19:02:00
Título: Google e Amazon anunciam em sites citados por CPI da Covid como 
propagadores de fake news
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Descrição: Dos dez sites citados pela CPI da pandemia como disseminadores de 
informações falsas sobre a covid-19, seis utilizaram anúncios monetizados
Url :https://apublica.org/2021/11/google-e-amazon-anunciam-em-sites-citados-por-
cpi-da-covid-como-propagadores-de-fake-news/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 18:57:04
Título: Repressão a movimentos populares é \calcanhar de aquiles\ de Mendonça em
sabatina no Senado
Descrição: Dossiê sobre antifascistas e ataque ao MST serão abordados por 
congressistas contrários à indicação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/repressao-a-movimentos-
populares-e-calcanhar-de-aquiles-de-mendonca-em-sabatina-no-senado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 16:17:43
Título: Operação resgata indígenas macuxi e venezuelanos em condições análogas à
escravidão em Roraima
Descrição: Galinheiro estava em melhores condições que barrocão onde viviam os 
sete trabalhadores resgatados, em Caracaraí (RR)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/operacao-resgata-indigenas-
macuxi-e-venzuelanos-em-condicoes-analogas-a-escravidao-em-roraima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 16:04:44
Título: Fazendas no norte de MG são ocupadas por comunidade quilombola e pelo 
MST
Descrição: Segundo movimento, áreas estavam abandonadas e improdutivas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/fazendas-no-norte-de-mg-sao-
ocupadas-por-comunidade-quilombola-e-pelo-mst
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 15:39:54
Título: Monge recebe título de Doutor Honoris Causa da UFPB e conclama: \Lute 
para transformar o mundo\
Descrição: Marcelo Barros espera que o título aproxime a universidade dos 
movimentos populares e povos originários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/monge-recebe-titulo-de-doutor-
honoris-causa-da-ufpb-e-conclama-lute-para-transformar-o-mundo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 14:54:32
Título: Pautas sobre racismo \bombam\ no mês da Consciência Negra, mas manchetes
somem depois da data
Descrição: Abordagem do tema cresceu na última década, mas ainda não faz parte 
da cobertura cotidiana das redações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/pautas-sobre-racismo-bombam-no-
mes-da-consciencia-negra-mas-manchetes-somem-depois-da-data
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 14:23:34
Título: Acordo de paz na Colômbia reduz violência, mas reforma agrária segue 
como promessa
Descrição: Iniciativa de 5 anos atrás rendeu Nobel da Paz ao então presidente 
colombiano, mas não significou fim de perseguições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/acordo-de-paz-na-colombia-reduz-
violencia-mas-reforma-agraria-segue-como-promessa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 14:08:54
Título: Dois filhos da ex-deputada Flordelis são condenados por morte do pastor 
Anderson, cabe recurso
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Descrição: Defesa vai recorrer da sentença de 33 anos e dois meses de prisão por
homicídio triplamente qualificado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/dois-filhos-da-ex-deputada-
flordelis-sao-condenados-por-morte-do-pastor-anderson-cabe-recurso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 12:52:02
Título: Artigo | Os riscos do programa “Comida no Prato” do governo federal
Descrição: Considerando-se que os doadores não terão nenhum benefício adicional,
nova portaria é apenas mais um lance eleitoreiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/artigo-os-riscos-do-programa-
comida-no-prato-do-governo-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 11:21:02
Título: STF pode julgar a constitucionalidade do novo marco do saneamento básico
nesta quarta (24) 
Descrição: Ações que defendem a inconstitucionalidade da lei sancionada pelo 
governo Bolsonaro entraram na pauta do dia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/stf-pode-julgar-a-
constitucionalidade-do-novo-marco-do-saneamento-basico-nesta-quarta-24
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 09:49:48
Título: Quem tem direito ao vale-gás? Conheça a lei que estabelece o auxílio Gás
dos brasileiros
Descrição: Projeto de lei do deputado Carlos Zarattini (PT) estabeleceu um 
desconto no gás de cozinha às famílias de baixa renda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/quem-tem-direito-ao-vale-gas-
conheca-a-lei-que-estabelece-o-auxilio-gas-dos-brasileiros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 08:01:01
Título: Mercedes Sosa é mais relevante do que nunca, diz autora da 1ª biografia 
da cantora em português
Descrição: Escritora dinamarquesa Anette Christensen mergulhou na vida e na obra
de \La Negra\ durante oito anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/mercedes-sosa-e-mais-relevante-
do-que-nunca-diz-autora-da-1-biografia-da-cantora-em-portugues
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-24 07:56:56
Título: Estatal nuclear mantém lixo radioativo em local sem licenciamento 
ambiental
Descrição: Sem documentação do Ibama, sítio em Itu, interior de SP, armazena 
3.500 toneladas de rejeito radioativo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/24/estatal-nuclear-mantem-lixo-
radioativo-em-local-sem-licenciamento-ambiental
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-24 20:50:42
Título: STJ diz que caso das rachadinhas só vai tramitar se o MP apresentar nova
denúncia
Descrição: A decisão proíbe que provas já anuladas fundamentem nova provocação 
do MP
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stj-diz-que-caso-das-
rachadinhas-so-vai-tramitar-se-o-mp-apresentar-nova-denuncia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-24 20:39:10
Título: ‘Estava de férias’, diz Marcos Pontes sobre divulgação de dados do 
desmatamento após a COP
Descrição: O relatório é datado de 27 de outubro, mas só foi divulgado em 18 de 
novembro
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/estava-de-ferias-diz-marcos-
pontes-sobre-divulgacao-de-dados-sobre-o-desmatamento-apos-a-cop2/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-24 19:52:13
Título: ‘Se alguma autoridade fizer algo de errado, o caos pode se instalar no 
Brasil’, diz Bolsonaro
Descrição: Ao discursar sobre educação, o ex-capitão tornou a relativizar a 
ditadura militar: 'Não tem governo 100% certo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/se-alguma-autoridade-fizer-algo-
de-errado-o-caos-pode-se-instalar-no-brasil-diz-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-24 19:30:50
Título: PoderData: Lula venceria com folga qualquer adversário no 2º turno, Moro
perderia por 17 pontos
Descrição: O ex-juiz seria o mais 'competitivo' na disputa com o petista, 
Bolsonaro seria derrotado por 23 pontos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/poderdata-lula-venceria-com-
folga-qualquer-adversario-no-2o-turno-moro-perderia-por-17-pontos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-24 19:07:22
Título: Alemanha: Lula celebra acordo para Scholz assumir e projeta ‘governança 
mundial mais justa’
Descrição: Em 13 de novembro, Lula e Scholz se encontraram em Berlim, como parte
da agenda europeia do petista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/alemanha-lula-celebra-acordo-
para-scholz-assumir-e-projeta-governanca-mundial-mais-justa/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-24 17:33:16
Título: Lira e Pacheco agem para manter sigilo do orçamento secreto
Descrição: Decisão do Supremo Tribunal Federal suspendeu a execução dessas 
verbas e determinou a divulgação das informações
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lira-e-pacheco-agem-para-manter-
sigilo-do-orcamento-secreto/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-24 16:12:53
Título: Barco naufraga no Canal da Mancha e pelo menos 31 migrantes morrem 
afogados
Descrição: O caso foi descrito como uma 'tragédia' pelo primeiro-ministro 
francês, Jean Castex, é o acidente com mais mortes na região desde 2018
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/barco-naufraga-no-canal-da-mancha-e-
pelo-menos-31-migrantes-morrem-afogados/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-24 22:58:34
Título: Nunca a Globo faturou tanto com o governo Bolsonaro, diz a Secom do 
Palácio do Planalto
Descrição: A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do Palácio do Planalto 
revelou que nunca a TV Globo faturou tanto com o governo Jair Bolsonaro como 
este ano de 2021. A emissora  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/nunca-a-globo-faturou-tanto-com-o-
governo-bolsonaro-diz-a-secom-do-palacio-do-planalto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-24 18:47:02
Título: Amigo de Lula, Olaf Scholz, próximo a substituir Angela Merkel na 
Alemanha
Descrição: Quando visitou Berlim, na Alemanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) se encontrou com o líder social-democrata Olaf Scholz. Ele vai 
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substituir a chanceler Angela Merkel, que ficou  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/amigo-de-lula-olaf-scholz-proximo-
a-substituir-angela-merkel-na-alemanha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-24 18:08:25
Título: Bolsonaro é vaiado enquanto Papa Francisco é aplaudido de pé em 
condecoração na Câmara
Descrição: Deu ruim nesta quarta-feira (24/11) para o presidente Jair Bolsonaro 
(PL), que foi vaiado durante cerimônia de condecoração na Câmara. Ele foi 
xingado de genocida pelos deputados oposicionistas enquanto o  Bem-vindo à 
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/bolsonaro-e-vaiado-enquanto-papa-
francisco-e-aplaudido-de-pe-em-condecoracao-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-24 13:12:06
Título: Brasil 247 anuncia documentário sobre como Sergio Moro ficou milionário 
nos Estados Unidos
Descrição: O jornalista Leonardo Attuch, do portal Brasil 247, anunciou nesta 
quarta-feira (24/11) um documentário sobre como o ex-juiz suspeito Sergio Moro 
(Phodemos-PR) supostamente ficou milionário nos Estados Unidos. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/brasil-247-anuncia-documentario-
sobre-como-sergio-moro-ficou-milionario-nos-estados-unidos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 01:11:24
Título: Como a China reduziu a pobreza em grande escala? – Por Alessandro 
Golombiewski
Descrição: Nos últimos quarenta anos, a China obteve resultados notáveis na 
eliminação da pobreza extrema, através de um rápido desenvolvimento 
socioeconômico
Url :https://revistaforum.com.br/rede/como-china-reduziu-pobreza-grande-escala/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 00:43:17
Título: É preciso repudiar a escolha de Sofia – Por Cid Benjamin
Descrição: A situação posta pelos bolsonaristas lembra o drama descrito por um 
filme clássico: “A escolha de Sofia”. Ele é baseado num romance de William 
Styron
Url :https://revistaforum.com.br/rede/repudiar-escolha-de-sofia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 00:40:10
Título: Menos de 1%: Governo Bolsonaro negligenciou programa de internet nas 
escolas
Descrição: Relatório de comissão da Câmara aponta que o Ministério da Educação 
de Bolsonaro \não realizou minimamente o seu papel para enfrentar os graves 
problemas advindos do período pandêmico\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/menos-de-1-governo-bolsonaro-
negligenciou-programa-de-internet-nas-escolas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 22:01:42
Título: PF resgata marinheiros que viviam em navio em condições análogas à 
escravidão
Descrição: A operação atendeu denúncia de que dois homens, que trabalhavam na 
embarcação fundeada na Baía de Guanabara, eram vítimas de maus-tratos
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/pf-resgata-marinheiros-que-viviam-em-
navio-em-condicoes-analogas-a-escravidao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 21:43:58
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Título: Olaf Scholz conclui acordo para governar a Alemanha e Lula celebra
Descrição: Político de esquerda, do SPD, substituirá Angela Merkel, que está no 
poder há 16 anos. Scholz deve assumir como chanceler federal em dezembro. Ele 
recebeu o ex-presidente brasileiro em seu giro pela Europa
Url :https://revistaforum.com.br/global/olaf-scholz-acordo-governar-alemanha-
lula-celebra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 20:28:21
Título: Moro Go Home: Gleisi diz que ele foi treinado pelo Departamento de 
Justiça dos EUA
Descrição: Em entrevista ao Jornal da Fórum, presidenta do PT colocou o passado 
e as ações do ex-juiz em evidência, mostrando como ele colaborou na tentativa de
entregar a Petrobras aos interesses estrangeiros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-go-home-gleisi-ele-treinado-
departamento-justica-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 20:13:15
Título: Bolsonaro sinaliza que não quer mais ser presidente: “Tô louco pra 
entregar pra alguém”, vídeo
Descrição: Presidente ainda se queixou de morar no Palácio da Alvorada, Fórum 
contabilizou todas as vezes que Bolsonaro reclamou do cargo que ocupa. Relembre
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-nao-quer-mais-ser-
presidente-entregar-alguem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 17:03:36
Título: Imprensa quer pautar o ex-presidente Lula e impedi-lo de debater os 
verdadeiros problemas do país
Descrição: A imprensa no Brasil se converteu em um partido político. Nessa 
história da Nicarágua, a mídia quis sequestrar a pauta do debate, já que Lula 
voltou da Europa saudado como um grande líder. O ex-presidente não defendeu o 
governo de Ortega, não faz sentido essa narrativa, mas querem emparedá-lo e 
impedi-lo de avançar numa aliança [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/imprensa-quer-pautar-o-ex-
presidente-lula-e-impedi-lo-de-debater-os-verdadeiros-problemas-do-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 16:45:44
Título: Ação da Cáritas ameniza flagelo da fome no sertão do Maranhão e Piauí
Descrição: Mais de 3,7 mil famílias inscritas em programas do governo receberam 
cestas básicas.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/acao-da-caritas-ameniza-flagelo-da-fome-
no-sertao-do-maranhao-e-piaui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 15:54:42
Título: Conmebol barra Globo de decisão da Libertadores após entrevista “pirata”
Descrição: Entidade proíbe ingresso de profissionais da Globo no Estádio 
Centenário, em Montevidéu, local do jogo Palmeiras e Flamengo, entenda o caso
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/conmebol-barra-globo-de-decisao-da-
libertadores-apos-entrevista-pirata/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 14:32:47
Título: Marília Arraes e Padilha detonam Bolsonaro em ato na Câmara, assista
Descrição: Ao lado presidente, Marília Arraes criticou \cercadinho mental\. 
Padilha lembrou das mais de 613 mil vidas perdidas: \Não era uma gripezinha\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marilia-arraes-e-padilha-detonam-
bolsonaro-em-ato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 13:48:56
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Título: Sérgio Camargo diz que Marielle Franco nunca foi preta e usa termo 
racista
Descrição: \Mulatas são lindas e dignas. Marielle não era feia\, tuitou Sérgio 
Camargo usando termo racista. Ele está afastado da gestão de pessoas por assédio
moral.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/sergio-camargo-diz-que-
marielle-franco-nunca-foi-preta-e-usa-termo-racista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 12:18:24
Título: Bancada evangélica considera “imprevisível” aprovação de André Mendonça 
ao STF
Descrição: Nos bastidores, o senador Davi Alcolumbre tem dito que tem votos 
“suficientes para derrotar o terrivelmente evangélico”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancada-evangelica-imprevisivel-
eleicao-mendonca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 11:41:57
Título: Lula lidera disputa presidencial com folga em pesquisa feita pela 
campanha de Moro
Descrição: Primeira sondagem feita pela campanha do ex-ministro de Bolsonaro 
mostra Lula na liderança com diferença de 16 pontos para o atual presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-lidera-disputa-presidencial-com-
folga-em-pesquisa-feita-pela-campanha-de-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-24 11:29:16
Título: Deputado da extrema direita chilena afirma que estupradores merecem 
“medalha de honra”, veja vídeo
Descrição: Johannes Kaiser também questionou o direito ao voto das mulheres, 
parlamentar recém-eleito é da base de Antonio Kast, o “Bolsonaro chileno”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/deputado-extrema-direita-estupradores/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-24 22:45:13
Título: Os profissionais: quem são os articuladores do Centrão nos bastidores do
orçamento secreto
Descrição: Ex-escudeiros de Eduardo Cunha, Romero Jucá e Geddel Vieira Lima 
operam mecanismo que coloca o orçamento federal nas mãos de Arthur Lira e 
Rodrigo Pacheco.The post Os profissionais: quem são os articuladores do Centrão 
nos bastidores do orçamento secreto appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/24/centrao-articuladores-orcamento-
secreto/
 
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: 2021-11-25 04:30:28
Título: Nos passos de um 'turista aprendiz': as viagens de Mário de Andrade pelo
Brasil
Descrição: \Não fui feito pra viajar, bolas\, dizia Mário de Andrade, 
aparentemente mais decidido a escrever do que a viajar. Seu destino era viver no
consolo dos livros, na “sua casa de verdade”, em São Paulo.— Mário de Andrade 
sempre viajou em roda de seus livros e através deles, território seguro e 
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confortável — conta Tatiana Longo Figueiredo, que em 2015 lançou com Telê Ancona
Lopez uma reedição bancada por USP e Iphan de “O turista aprendiz”, com 
registros das andanças do autor.Na estrada com Agualusa:'Viajar é ir ao encontro
da surpresa'Publicado originalmente em 1976 com textos reunidos por Telê, o 
livro mostra que , se o turista era aprendiz, tinha sanha de aprender. 
Url :https://oglobo.globo.com/boa-viagem/nos-passos-de-um-turista-aprendiz-as-
viagens-de-mario-de-andrade-pelo-brasil-25290838
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-25 04:00:22
Título: Nada de soja ou jaca: o caju é a nova carne vegetal
Descrição: RIO — Rico em fibras, vitamina C e sais minerais, o caju é versátil 
tanto para a saúde quanto para o paladar. De sabor ácido, ele pode ser bastante 
tânico (aquela sensação de boca amarrada) ou doce, dependo de sua fase de 
amadurecimento. Típico do nordeste, o caju é um fruto falso ou pseudofruto, 
sendo a castanha a verdadeira fruta do cajueiro. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/nada-de-soja-ou-jaca-caju-a-nova-
carne-vegetal-25281203
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-24 21:37:58
Título: 'É possível ser cientista e mãe': grupo brasileiro que debate 
maternidade e carreira acadêmica ganha prêmio internacional
Descrição: Com cinco anos de existência, a iniciativa conseguiu incluir 
informações sobre a licença parental no currículo de pesquisadores, publicou 
pesquisas inéditas e criou um programa de suporte financeiro às mulheres que 
fazem pós-graduação durante a pandemia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59396170?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-24 09:52:02
Título: 'Meu filho poderia estar vivo': a luta de uma mãe contra operadora de 
saúde
Descrição: Joaquim era piloto de empresa do grupo da Prevent Senior. Ele morreu 
em janeiro, após ser infectado pelo coronavírus. A mãe afirma que o rapaz não 
recebeu atendimento adequado da operadora.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59128653?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-25 00:00:00
Título: Interpol segura inclusão de bolsonaristas de lista de procurados de 
forma inédita
Descrição: A Interpol, em Lyon (França), não atendeu até agora os pedidos das 
autoridades brasileiras para incluir bolsonaristas investigados pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal) na sua lista de procurados.Leia mais (11/25/2021 - 
04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/interpol-segura-inclusao-de-bolsonaristas-de-lista-de-
procurados-de-forma-inedita.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-24 18:04:28
Título: Ricardo Salles diz que Sergio Moro é 'comunista' e 'a favor das drogas' 
Descrição: Ex-ministro do Meio Ambiente, Salles declara que Moro faz uma \
política de dissimulação\ e que aceitou ser ministro de Bolsonaro sem ter \nada 
a ver\ com o governo.
Url :https://br.sputniknews.com/20211124/ricardo-salles-diz-que-sergio-moro-e-
comunista-e-a-favor-das-drogas--20259898.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-24 17:18:32
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Título: Garimpeiros fazem 'paredão' com 600 balsas contra fiscalização no rio 
Madeira (FOTOS, VÍDEO)
Descrição: No comando de mais de 600 balsas clandestinas que avançam pelas águas
do rio Madeira, no estado do Amazonas, garimpeiros prometem reação caso sejam 
abordados por ações de repreensão.
Url :https://br.sputniknews.com/20211124/garimpeiros-fazem-paredao-com-600-
balsas-contra-fiscalizacao-no-rio-madeira-fotos-video-20259422.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-24 12:57:19
Título: Líder do governo Bolsonaro, deputado Ricardo Barros vira réu por 
suspeita de propina
Descrição: Deputado federal e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros e 
outras quatro pessoas viraram réus em um processo que apura um suposto esquema 
de pagamento de propinas em contratos da Companhia Paranaense de Energia 
(Copel).
Url :https://br.sputniknews.com/20211124/lider-do-governo-bolsonaro-deputado-
ricardo-barros-vira-reu-por-suspeita-de-propina-20255416.html
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