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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 13:03:57
Título: Bolsocaro: IPCA-15 registra alta de 1,17%, maior variação para novembro
desde 2002
Descrição: O setor de transportes, puxado pelo preço da gasolina, foi o
principal responsável pelo resultado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsocaro-ipca-alta-maior-variacao2002/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-25 03:00:00
Título: “Auxílio Brasil extingue o Bolsa Família. Brasil troca rede de proteção
social por cesta de ‘auxílios’ e ‘bônus’”. Entrevista especial com Maria Emília
Pacheco
Descrição: Dedicada há muitos anos a pensar estratégias e ações para políticas
públicas que enfrentem a fome no Brasil,
Url : http://www.ihu.unisinos.br/614743-auxilio-brasil-extingue-o-bolsa-familiabrasil-troca-rede-de-protecao-social-por-cesta-de-auxilios-e-bonus-entrevistaespecial-com-maria-emilia-pacheco
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-25 20:19:53
Título: A pressão internacional por preservação que ameaça soja e carne do
Brasil
Descrição: Europa, EUA e China discutem mudanças em regras comerciais para
coibir a importação de produtos ligados ao desmatamento.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59424843?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: International - Le Monde.fr.
Título: Corrupção na Suíça, instruções de uso
Descrição: Uma ONG denuncia a miopia das autoridades suíças na luta contra a
lavagem de dinheiro, apesar do abandono do sigilo bancário. O comércio de
commodities é um dos principais alvos.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/26/corruption-ensuisse-mode-d-emploi_6103634_3210.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 20:15:58
Título: Tráfico, trabalho escravo, poluição: os crimes que podem estar ocorrendo
agora no rio Madeira
Descrição: Há duas semanas, garimpeiros invadiram o rio amazônico. Há boatos de
que a região tem ouro, mas a extração ali é ilegal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/trafico-trabalho-escravopoluicao-os-crimes-que-podem-estar-ocorrendo-agora-no-rio-madeira
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-25 22:59:57
Título: Invasão de centenas de garimpeiros na Amazônia expõe tolerância do
Brasil com crime ambiental
Descrição: Greenpeace atribui a audácia da exploração do rio Madeira à luz do
dia à licença “política e moral” dada por Bolsonaro. Mourão afirma que atividade
pode estra ligada com narcotráfico
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-25/invasao-de-centenas-de-balsasde-garimpo-ilegal-na-amazonia-expoe-tolerancia-do-brasil-com-crimeambiental.html
Fonte: G1
Data: 2021-11-25

Título: TSE cassa o deputado federal Evandro Roman por infidelidade partidária
(Coordenador do GT Mineração)
Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira
(25), por 4 votos a 3, cassar o deputado Evandro Roman (Patriota-PR) por
infidelidade partidária.
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/11/25/tse-cassa-o-deputadofederal-evandro-roman-por-infidelidade-partidaria.ghtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 10:46:03
Título: Mais da metade das brasileiras já sofreram algum tipo de violência
política, segundo pesquisa
Descrição: Segundo o levantamento Políticas de Saia, 51% das mulheres do país já
foram vítimas de violência política
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/mais-da-metade-das-brasileirasja-sofreram-algum-tipo-de-violencia-politica-segundo-pesquisa
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 10:22:12
Título: Prevenir a violência para salvar as nossas vidas – Por Monica Benicio
Descrição: Em 2020, foram 1.350 vidas de mulheres perdidas. Ou seja, uma mulher
foi vítima de feminicídio a cada 6,5 horas no país
Url :https://revistaforum.com.br/rede/prevenir-a-violencia-para-salvar-asnossas-vidas-por-monica-benicio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 00:39:56
Título: Inédito: Brasil é condenado por feminicídio em tribunal internacional
Descrição: Caso de Márcia Barbosa de Souza, assassinada há 23 anos em João
Pessoa (PB) por um deputado estadual do antigo PFL, é um marco para o Estado
brasileiro, o primeiro a receber um veredito do tipo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/inedito-brasil-condenado-porfeminicidio-tribunal-internacional/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 17:06:08
Título: Após conquista de reposição salarial, jornalistas suspendem paralisação
Descrição: Após 6 meses de negociação, mais de 300 jornalistas aprovaram
proposta que contempla maior parte da categoria.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/apos-conquista-de-reposicaosalarial-jornalistas-suspendem-paralisacao
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 20:47:18
Título: Apesar de ordem do STF, Congresso decide ‘esconder’ beneficiados pelo
orçamento secreto
Descrição: Um comunicado oficial da Câmara e do Senado propõe abrir os detalhes
apenas dos repasses feitos a partir de agora
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apesar-de-ordem-do-stf-congressodecide-esconder-beneficiados-pelo-orcamento-secreto/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-26 01:04:36
Título: Cientistas descobrem nova variante da covid-19 na África do Sul, países
fecham fronteiras
Descrição: Uma nova variante da covid-19, cujas mutações evidenciam um “grande
salto na evolução” do vírus, está causando um aumento nas novas infecções na
África do Sul, disseram os cientistas nesta
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/cientistas-descobrem-nova-varianteda-covid-19-na-africa-do-sul-paises-fecham-fronteiras/
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-11-26 07:52:00
Título: PETRÓLEO BRENT - Brent caiu 2,5% para $80,17 na nova variante covid

Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/el-brent-baja-2-5-hasta-los-80-17dolares-ante-nueva-variante-covid/20000011-4684801?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 18:15:12
Título: ‘Não precisa’, diz ministro da Justiça sobre passaporte da vacina,
Anvisa teme consequências
Descrição: A agência alerta para o risco de o Brasil virar um paraíso 'para os
turistas e viajantes não vacinados'
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/nao-precisa-diz-ministro-dajustica-sobre-passaporte-da-vacina-nas-fronteiras-anvisa-teme-consequencias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 23:56:12
Título: Ideia do governo é trazer turistas para deixar dinheiro e contaminar
todo mundo, diz infectologista
Descrição: Marcos Caseiro considera uma \vergonha\ a posição do ministro da
Justiça contra a orientação da Anvisa de exigir comprovante de vacina para
entrar no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/governo-turistas-contaminar-passaportevacina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 23:23:16
Título: Derretendo: Ótimo e bom de Bolsonaro chega a 22%, pior índice até agora
Descrição: Pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira (25) mostra o
esfacelamento do presidente extremista, que para 57% do eleitorado é ruim ou
péssimo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/derretendo-otimo-bom-bolsonaro-22pior-ate-agora/
Fonte: Montedo
Data: 2021-11-25
Título: Para militares, Carlos é o pior dos filhos de Bolsonaro. “Um maluco.”
Descrição: Vicente Nunes . Em conversas reservadas com integrantes do governo e
com fardados que convivem com o presidente Jair Bolsonaro, militares admitem que
o pior dos filhos do chefe do Executivo é o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos
Bolsonaro. Ele é visto como “um maluco, sem controle”. Os militares contam que
basta uma troca de mensagem com os filhos para Bolsonaro abortar acordos
fechados. E Carlos tem grande influência sobre o presidente, sobretudo por
repassar a ele os movimentos das redes sociais. Assim, um acerto feito na noite
anterior é desfeito às 5h da manhã.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/11/25/para-militares-carlos-e-o-pior-dosfilhos-de-bolsonaro-um-maluco/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 18:50:54
Título: Violência contra pessoas trans aumentou 271% em 2020 no Distrito Federal
Descrição: “Se não há liberdade de gênero para um grupo, não haverá para nenhum
outro”, afirma ativista transfeminista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/violencia-contra-pessoas-transaumentou-271-em-2020-no-distrito-federal
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 18:49:03
Título: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira é inaugurado na zona
portuária do Rio de Janeiro
Descrição: Acervo de 2,5 mil itens está em prédio que é um dos 15 pontos de
memória que compõem a Pequena África
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/museu-da-historia-e-da-culturaafro-brasileira-e-inaugurado-na-zona-portuaria-do-rio-de-janeiro
Fonte: Poder360

Título: Bretas condena Carlos Nuzman, ex-presidente do COB, a 30 anos de prisão
Descrição: Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral também foi condenado a 10 anos
por envolvimento no esquema
Url :https://www.poder360.com.br/justica/bretas-condena-carlos-nuzman-expresidente-do-cob-a-30-anos-de-prisao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 17:21:35
Título: Moradores do Morro do Palácio acusam policiais militares de matar
motoboy em Niterói (RJ)
Descrição: Segundo o irmão da vítima, a morte aconteceu após uma abordagem
policial dentro da comunidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/moradores-do-morro-do-palacioacusam-policiais-militares-de-matar-motoboy-em-niteroi-rj
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 14:28:25
Título: Memorial dos Povos Indígenas reabre com exposição inédita e gratuita em
Brasília
Descrição: São 300 peças de 15 etnias reunidas na mostra ‘Mais de 12 mil Anos
Nesta Terra’
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/memorial-dos-povos-indigenasreabre-com-exposicao-inedita-e-gratuita-em-brasilia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 13:34:39
Título: Mulheres em situação de violência de Niterói (RJ) terão auxílio no valor
de R$ 1 mil
Descrição: Programa busca romper o vínculo com o agressor a partir da
emancipação financeira, inscrições começam nesta quinta (25)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/mulheres-em-situacao-deviolencia-de-niteroi-rj-terao-auxilio-no-valor-de-r-1-mil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 11:28:12
Título: 5 anos da morte de Fidel Castro: relembre 5 frases marcantes do líder
cubano
Descrição: Ao longo de seus 90 anos, 49 dos quais à frente da ilha comunista,
Castro fez discursos que entraram para a história
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/5-anos-da-morte-de-fidel-castrorelembre-5-frases-marcantes-do-lider-cubano
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 10:33:18
Título: Venezuela ganha título de maior orquestra sinfônica do mundo
Descrição: Sistema Nacional de Orquestras Simón Bolívar reuniu 12 mil músicos
para romper recorde e entrar para Guinness Book
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/venezuela-ganha-titulo-de-maiororquestra-sinfonica-do-mundo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 09:48:40
Título: Lei Paulo Gustavo: a contragosto do governo, Senado aprova amparo de R$
3,8 bi para cultura
Descrição: Setor foi um dos mais afetados economicamente pela pandemia, proposta
precisa de aval da Câmara para ser efetivada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/lei-paulo-gustavo-a-contragostodo-governo-senado-aprova-amparo-de-r-3-8-bi-para-cultura
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 09:15:16
Título: 55 anos de espera: acusados de matar Malcolm X são inocentados

Descrição: Homens passaram 20 anos na prisão injustamente. Documentos mostram
que FBI sabia da inocência de ambos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/55-anos-de-espera-acusados-dematar-malcolm-x-sao-inocentados
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 08:40:16
Título: Bolsonaro é condenado por crime de genocídio em julgamento simulado na
PUC-SP
Descrição: Tribunal do Genocídio foi presidido pela ex-desembargadora Kenarik
Boujikian, decisão foi por unanimidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/ao-vivo-bolsonaro-e-julgado-porcrimes-na-pandemia-no-tribunal-do-genocidio-na-puc-sp
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-25 08:28:21
Título: Entenda por que a falta de titulação de terras quilombolas agrava
conflitos no Maranhão
Descrição: Dos 27 processos em aberto para análise técnica na Fundação Palmares,
19 são no estado do nordeste
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/25/entenda-por-que-a-falta-detitulacao-de-terras-quilombolas-agrava-conflitos-no-maranhao
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-26 05:00:25
Título: O protagonismo das juventudes na construção de outros modos de fazer
política
Descrição: Acreditar na potência dos jovens brasileiros não é simplesmente
falar, da boca para fora, que eles são 'o futuro da nação'
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-protagonismo-das-juventudes-naconstrucao-de-outros-modos-de-fazer-politica/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 20:06:40
Título: PoderData: Lula teria até 55% dos votos entre os que consideram
Bolsonaro ruim ou péssimo
Descrição: Nesse segmento, Ciro Gomes varia entre 10% e 12% e aparece em 2º
lugar
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/poderdata-lula-teria-ate-55dos-votos-entre-os-que-consideram-bolsonaro-ruim-ou-pessimo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 19:41:26
Título: PoderData: Bolsonaro é ruim ou péssimo para 57% e bom ou ótimo para 22%
Descrição: De acordo com o levantamento, 16% veem o ex-capitão como regular
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/poderdata-bolsonaro-e-ruimou-pessimo-para-57-e-bom-ou-otimo-para-22/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 18:55:20
Título: PF reabre inquérito sobre a facada em Bolsonaro, diz jornal
Descrição: O delegado Rodrigo Fernandes analisará os dados bancários e o
conteúdo do celular apreendido com advogado de Adélio
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pf-reabre-inquerito-sobre-afacada-em-bolsonaro-diz-jornal/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 18:37:28
Título: Portugal volta a impor restrições para frear a Covid-19
Descrição: 'Estamos vendo uma piora da situação sanitária', disse o primeiroministro António Costa. 'É o momento adequado para adotar novas medidas'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/portugal-volta-a-impor-restricoespara-frear-a-covid-19/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 16:25:38
Título: Após 16 meses de espera, STF marca julgamento de ações que podem
beneficiar Flávio Bolsonaro
Descrição: As ações estão ligadas ao escândalo das 'rachadinhas', durante o
período em que Flávio foi deputado estadual no Rio de Janeiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-16-meses-de-espera-stf-marcajulgamento-de-acoes-que-podem-beneficiar-flavio-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 16:11:24
Título: Câmara aprova, por unanimidade, a criação do Auxílio Brasil
Descrição: O texto segue para análise do Senado, o benefício, transformado em
prioridade por Jair Bolsonaro, substitui o Bolsa Família
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-aprova-por-unanimidade-acriacao-do-auxilio-brasil/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 16:01:19
Título: Bolsonaro volta a defender excludente de ilicitude: ‘Se aprovar, eu boto
a farda e vou à luta’
Descrição: O projeto fazia parte do chamado pacote anticrime enviado ao
Congresso em 2019 pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-volta-a-defenderexcludente-de-ilicitude-se-aprovar-eu-boto-a-farda-e-vou-a-luta/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 14:38:06
Título: João de Deus é condenado a 44 anos de prisão por estupros em Abadiânia
Descrição: Essa é a quarta condenação por abusos sexuais cometidos durante os
atendimentos espirituais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/joao-de-deus-e-condenado-a44-anos-de-prisao-por-estupros-em-abadiania/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 14:31:44
Título: Cuba inaugura centro para perpetuar pensamento de Fidel Castro
Descrição: Falecido em 25 de novembro de 2016, Castro liderou a revolução contra
a ditadura de Fulgêncio Batista
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/cuba-inaugura-centro-para-perpetuarpensamento-de-fidel-castro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-25 13:00:00
Título: Bolsonaro critica distribuição de absorventes: ‘Só menstruam no meu
governo’
Descrição: Presidente também 'anunciou' que o Brasil deve registrar novos
aumentos de preços nos próximos dias: ‘Pode me culpar a vontade’
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-critica-distribuicao-deabsorventes-so-menstruam-no-meu-governo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-25 22:46:06
Título: OAB Paraná elege Marilena Winter com 60% dos votos válidos, ela será a
primeira mulher a presidir a Ordem
Descrição: A a advogada Marilena Winter, da chapa XI de Agosto, venceu a eleição
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional do Paraná, com 60% dos votos
válidos. Ela será Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/oab-parana-elege-marilena-wintercom-60-dos-votos-validos-ela-sera-a-primeira-mulher-a-presidir-a-ordem/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-25 22:28:16

Título: Frentistas de postos de combustíveis derrotaram Kim Kataguiri na Câmara
[vídeo]
Descrição: Deu muito ruim para o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), que, nesta
quinta (25/11), sofreu uma histórica derrota para os frentistas de postos de
combustíveis brasileiros na Câmara Federal. Graças ao Bem-vindo à verdade, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/frentistas-de-postos-decombustiveis-derrotaram-kim-kataguiri-na-camara-video/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-25 17:24:06
Título: Notícias da Covid: Médica Ludhmila Hajjar recomenda suspender festas de
Carnaval em 2022
Descrição: Ludhmila Hajjar, a médica que não quis ser ministra, recomenda
fortemente que o Brasil não realize as festas de Carnaval em 2022 por conta do
avanço da pandemia de Covid-19 Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/noticias-da-covid-medica-ludhmilahajjar-recomenda-suspender-festas-de-carnaval-em-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 01:12:49
Título: Salário e jornada dignos para Enfermagem e Psicologia – Por Alexandre
Padilha
Descrição: Somos o país em que o negacionismo do governo federal no combate à
Covid-19 mais vitimou fatalmente profissionais de saúde. Valorizar e reconhecer
seus esforços frente a tantas dificuldades e omissões é a melhor gratidão
Url :https://revistaforum.com.br/rede/salario-e-jornada-dignos-para-enfermageme-psicologia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 01:04:15
Título: Alemanha: O que podemos esperar de um governo mais à esquerda? – Por
Vinicius Sartorato
Descrição: Muitos analistas políticos creem que esse será um marco importante
para geopolítica mundial e também para o campo progressista, conheça os
principais eixos do futuro governo de Olaf Scholz
Url :https://revistaforum.com.br/global/alemanha-governo-esquerda/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 20:49:35
Título: Marcos Coimbra comenta as pesquisas com a entrada de Moro na corrida
eleitoral
Descrição: O Partido da Imprensa Golpista parece estar apostando todas as suas
fichas na candidatura Moro.O PIG ignora o sucesso de Lula na Europa sendo
recebido como chefe de Estado e ignora o Lawfare de Moro e do MP contra
Lula.Nenhuma linha sobre o fato de Moro ter sido considerado juiz suspeito pelo
STF e mais [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/marcos-coimbra-comenta-as-pesquisas-coma-entrada-de-moro-na-corrida-eleitoral/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 20:24:15
Título: Lula pode se encontrar com Biden em viagem aos EUA
Descrição: Presidente em Exercício? Após causar ciúmes em Bolsonaro por
encontrar Macron, Lula pode se reunir com o presidente dos EUA, Joe Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-pode-se-encontrar-com-biden-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 18:20:50
Título: Após receber Lula com honrarias, Macron anuncia data de condecoração de
Randolfe
Descrição: Iniciativa do governo francês deve irritar ainda mais Bolsonaro, que
classificou recepção a Lula em Paris como “provocação”

Url :https://revistaforum.com.br/global/apos-receber-lula-com-honrarias-macronanuncia-data-de-condecoracao-de-randolfe/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 17:57:55
Título: Bolsonaro diz que recepção de Macron a Lula foi “provocação”
Descrição: Contrariado, afirmou, ainda, que o mandatário francês tem \um
problema\ com ele e menosprezou os aplausos a Lula no Parlamento Europeu: \Jogo
político\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-recepcao-macron-lulaprovocacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 17:19:41
Título: Fuga: Olavo de Carvalho não passou pela imigração e saiu do Paraguai
para EUA
Descrição: As informações estão no inquérito que investiga a existência de
milícias digitais que promovem ações antidemocráticas, “guru” bolsonarista foi
intimado a depor e fugiu do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fuga-olavo-de-carvalho-nao-passou-pelaimigracao-e-saiu-do-paraguai-para-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 16:55:05
Título: Cena de Andrea Beltrão na Globo reacende discussão sobre masturbação
feminina, pesquisadora explica
Descrição: A antropóloga Carla Cristina Garcia afirma que a masturbação feminina
representa autonomia no desejo da mulher e por isso incomoda tanto
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cena-andrea-beltrao-globo-masturbacaofeminina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 12:30:50
Título: Exclusivo: Guerra territorial é a chave para entender a chacina do
Salgueiro
Descrição: Além da Operação do Bope ultrapassar os limites da lei, matança no
Complexo do Salgueiro indica também que a guerra territorial é dirigida a uma
facção criminosa – como aconteceu em maio, com os 28 mortos no Jacarezinho
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exclusivo-guerra-territorial-e-a-chavepara-entender-a-chacina-do-salgueiro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 12:26:22
Título: Mais de 400 mil alunos do ensino fundamental ficaram sem atividade
remota na pandemia, aponta levantamento
Descrição: Estudo também indica que um grande contingente de estudantes pode
abandonar a escola
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/400-mil-alunos-atividades-pandemia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 12:24:20
Título: Oscar: filme brasileiro indicado é “brega pra cacete”, diz o próprio
diretor, veja o trailer aqui
Descrição: Aly Muritiba, diretor de \Deserto Particular\, se surpreendeu com
indicação, ele achava que o indicado seria \7 Prisioneiros\, com Rodrigo Santoro
e Christian Malheiros, que trata sobre trabalho escravo
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/oscar-filme-brasileiro-indicado-ebrega-pra-cacete-diz-o-proprio-diretor-veja-o-trailer-aqui/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 11:27:52
Título: Punk antifascista é agredido por neonazistas em bar de São Paulo

Descrição: \Eles sabiam da ideologia das pessoas que frequentam ali, a ideia era
derrubar um, seja qual fosse. O bar é antifascista, minha banda é declaradamente
antifascista”, disse o músico
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/punk-antifascista-e-agredido-porneonazistas-em-bar-de-sao-paulo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 11:08:54
Título: Interpol não inclui Allan dos Santos em lista de procurados
Descrição: Entidade deveria colocar o nome automaticamente mas, segundo relatos
de investigadores, tem feito uma análise jurídica para evitar ações contra
supostos perseguidos políticos
Url :https://revistaforum.com.br/global/interpol-nao-inclui-allan-dos-santos-emlista-de-procurados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 10:49:47
Título: Agora São Paulo, do Grupo Folha, deixa de circular na próxima semana
Descrição: O fim de um dos maiores jornais populares do país foi anunciado nesta
quarta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/midia/agora-sao-paulo-do-grupo-folha-deixa-decircular-na-proxima-semana/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-25 09:50:14
Título: Zé de Abreu conta que filha caçula é uma mulher trans: “Apoiei desde o
primeiro dia”
Descrição: \Já estamos vivendo há dois anos assim\, afirma o ator sobre relação
com Bia, de 21 anos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/ze-de-abreu-filha-caculamulher-trans/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-25 17:27:43
Título: A bancada do like: Google e iFood se inspiram em ruralistas e montam
tropa de choque no Congresso
Descrição: Instituto ligado à empresas de tecnologia está por trás da Frente
Digital, que faz lobby por projetos de lei que afrouxam as regras para o
setor.The post A bancada do like: Google e iFood se inspiram em ruralistas e
montam tropa de choque no Congresso appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/25/google-e-ifood-montam-bancada-do-lie/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-25 15:25:06
Título: Dos entregadores antifascistas ao fogo no Borba Gato, Paulo Galo quer
criar a faísca da revolução
Descrição: Paulo Galo ganhou destaque no ano passado com o movimento dos
entregadores antifascistas. Em 2021, foi preso após a ação que ateou fogo na
estátua do Borba Gato, em São Paulo. Para ele, 'faltou tempo' dentro da
cadeia.The post Dos entregadores antifascistas ao fogo no Borba Gato, Paulo Galo
quer criar a faísca da revolução appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/25/paulo-galo-entregadores-antifascistasborba-gato-revolucao/
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Data: 2021-11-26 02:53:55
Título: Covid: o que se sabe sobre nova variante detectada na África do Sul
Descrição: A variante B.1.1.529 traz um total de 50 mutações, algo nunca visto
anteriormente. Ainda não se sabe se ela é mais transmissível ou perigosa, mas
alterações genéticas preocupam por possível defasagem das vacinas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59425728?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Data: 2021-11-25 00:00:00
Título: Aprovação de nome de embaixador abre disputa de senadores por vaga no
TCU
Descrição: ?A CRE (Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) do Senado
aprovou nesta quinta-feira (25) a indicação do ministro do TCU (Tribunal de
Contas da União) Raimundo Carreiro Silva para o posto de embaixador do Brasil em
Portugal.Leia mais (11/25/2021 - 17h52)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Data: 2021-11-25 00:00:00
Título: Interpol terá brasileiro como vice e acusado de tortura como presidente
Descrição: O delegado federal Valdecy Urquiza foi eleito nesta quinta-feira (25)
para o cargo de vice-presidente das Américas do Comitê Executivo da
Interpol.Leia mais (11/25/2021 - 09h52)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Data: 2021-11-26 04:41:36
Título: Israel está preocupado por EUA poderem fechar acordo nuclear parcial com
Irã, diz mídia
Descrição: Altos funcionários de Israel afirmam que os EUA e Irã podem estar
elaborando um acordo nuclear que levaria ao cancelamento parcial das sanções
americanas contra Teerã em troca da reversão ou congelamento das atividades
nucleares iranianas, conforme uma mídia.
Url :https://br.sputniknews.com/20211126/israel-esta-preocupado-por-eua-poderemfechar-acordo-nuclear-parcial-com-ira-diz-midia-20272152.html

