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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-29
Título: Aprovação a Bolsonaro desaba e cai pela primeira vez abaixo de 20%
Descrição: Pesquisa Atlas aponta que apenas 19% dos brasileiros aprovam Jair
Bolsonaro – o que torna sua reeleição quase inviável. Economia vai mal para 72%
dos entrevistados
Url : https://www.brasil247.com/poder/aprovacao-a-bolsonaro-desaba-e-cai-pelaprimeira-vez-abaixo-de-20-nxl62wsm
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 10:39:18
Título: Garimpo ilegal: PF queima mais de 30 balsas, 69 dragas e apreende ouro
Descrição: O MPF recomendou durante a semana “repressão emergencial” e
desarticulação do garimpo ilegal de ouro no rio Madeira e afluente, na cidade de
Autazes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/garimpo-ilegal-pf-queima-mais-de-30balsas-69-dragas-e-apreende-ouro/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: A \corrida do ouro\ no rio Madeira
Descrição: Imagens de balsas espalhadas em trecho proibido de um dos principais
afluentes do Amazonas correram o mundo. Uma afronta ao Estado, segundo
ativistas, e um reflexo do momento que o país vive.
Url :https://www.dw.com/pt-br/a-corrida-do-ouro-no-rio-madeira/a-59955506?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-28 16:25:00
Título: Bolsonaro descumpre lei e ignora consulta a indígenas e quilombolas, diz
pesquisa
Descrição: Documento analisa processos de participação social em quatro
empreendimentos do governo federal no estado do Pará
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/28/bolsonaro-descumpre-lei-eignora-consulta-a-indigenas-e-quilombolas-diz-pesquisa
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 02:32:23
Título: Chacina do Salgueiro: Fantástico diz que Bope disparou mais de 1.500
tiros
Descrição: Testemunhas ouvidas pela reportagem do programa da Rede Globo apontam
que os policiais invadiram casas, comeram, beberam, quebraram objetos antes de
promoverem a matança
Url :https://revistaforum.com.br/midia/chacina-do-salgueiro-fantastico-diz-quebope-disparou-mais-de-1-500-tiros/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-28 00:00:00
Título: Vigilância da ditadura militar a movimentos negros é resgatada em
pesquisas
Descrição: Do bloco afro Ilê Aiye, na Bahia, ao grupo gaúcho Palmares, que
idealizou a criação do Dia da Consciência Negra, organizações negras despertavam
desconfiança de agentes da ditadura militar (1964-85) nos anos 1970 e foram
espionadas e vigiadas pela repressão ao longo daquele período.Leia mais
(11/28/2021 - 10h34)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/vigilancia-da-ditadura-militar-a-movimentos-negros-eresgatada-em-pesquisas.shtml

Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-29 04:30:03
Título: Com desmatamento e metano em alta, Brasil ruma para emissão de carbono
69% acima da meta
Descrição: SÃO PAULO — Se continuar na mesma tendência atual de emissões de
gases de efeito estufa, o Brasil não deve cumprir nenhuma das três promessas que
assinou na COP26, a conferência do clima de Glasgow. O compromisso do país é
zerar o desmate em 2030, mas a trajetória linear aponta para aumento de 65%
neste ano. Já a emissão de metano aponta para 47% acima do objetivo, e as
emissões totais ficariam 69% acima da meta.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/com-desmatamento-metano-em-alta-brasil-rumapara-emissao-de-carbono-69-acima-da-meta-1-25297132
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-29 06:41:24
Título: Fundos de aposentadoria nos EUA especulam com a destruição da Amazônia
Descrição: A mercantilização da agricultura e as falsas ‘obrigações climáticas’
favorecem investimentos estrangeiros em negócios que desmatam.The post Fundos de
aposentadoria nos EUA especulam com a destruição da Amazônia appeared first on
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/29/fundos-de-aposentadoria-eua-especulamdestruicao-amazonia/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-28 00:00:00
Título: Estados terão que rever afrouxamento de ações contra Covid, diz
presidente do Conass
Descrição: Presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde),
Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão, diz que a descoberta da nova
variante da Covid-19 fará os estados repensarem a flexibilização de medidas
contra o coronavírus.Leia mais (11/28/2021 - 23h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/estados-terao-que-rever-afrouxamento-de-acoescontra-covid-diz-presidente-do-conass.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-28 14:38:48
Título: Doria ganha prévias do PSDB: saiba quais partidos já confirmaram précandidaturas à Presidência
Descrição: Novo, MDB, Cidadania, PDT, Podemos e Brasil 35 estão na disputa,
Lula, Bolsonaro e Pacheco não fizeram anúncios oficiais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/28/doria-ganha-previas-do-psdbsaiba-quais-partidos-ja-confirmaram-pre-candidaturas-a-presidencia
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-28 19:09:32
Título: Bolsonaro está sofrendo processo de “michelização” com o aumento da sua
rejeição
Descrição: Lembra de Michel Temer (MDB), que deixou o governo com 2% de
aprovação em 31 de dezembro de 2018. Pois é sobre isso que falaremos nas
próximas linhas.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/bolsonaro-esta-sofrendo-processode-michelizacao-com-o-aumento-da-sua-rejeicao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 21:34:55
Título: Nassif denuncia “expansão repentina dos negócios da família Dallagnol”
Descrição: Reportagem do jornalista aponta que em um curto espaço de tempo, a
família do ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba abriu várias empresas e
adquiriu imóveis de luxo na capital paranaense
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nassif-denuncia-expansao-repentina-dosnegocios-da-familia-dallagnol/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-28 14:57:06
Título: Requião: ‘assumo o compromisso de acabar com a ladroagem do pedágio’
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (sem partido) lidera uma caravana que
discute os problemas do Paraná e que busca soluções para a retomada da economia,
do emprego, da renda e da Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/requiao-assumo-o-compromisso-deacabar-com-a-ladroagem-do-pedagio/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Eleições na OAB: um sopro de esperança feminista nos espaços de poder
Descrição: *Lídice da Mata
Findo esta semana com um misto de esperança e
alegria em relação à luta feminista pela ocupação de espaços de discussão,
representação e poder em nosso País. Primeiro, quero dizer que é com orgulho que
vejo sancionada a Lei Mariana Ferrer, de minha autoria e coautoria com outras
deputadas e deputados, [ ]The post Eleições na OAB: um sopro de esperança
feminista nos espaços de poder appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/eleicoes-na-oab-um-soprode-esperanca-feminista-nos-espacos-de-poder/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-28 17:51:18
Título: Artigo | Carta aberta à Miraildes: uma das maiores jogadoras que o
Brasil já viu em campo
Descrição: Aos 43 anos, a jogadora Formiga se aposenta, mas deixa um legado de
resistência no futebol feminino
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/28/artigo-carta-aberta-a-miraildesuma-das-maiores-jogadoras-que-o-brasil-ja-viu-em-campo
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 00:39:54
Título: Ômicron: Governo do Reino Unido convoca G7 para reunião de emergência
Descrição: O encontro será nesta segunda (29) e tem como objetivo debater o que
pode acontecer com a chegada da nova variante no mundo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/omicron-governo-do-reino-unidoconvoca-g7-para-reuniao-de-emergencia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 23:34:12
Título: Lula lidera disparado em estado do Nordeste, diz pesquisa
Descrição: O ex-presidente Lula recebeu mais do que o dobro das intenções de
voto de Jair Bolsonaro no estado nordestino, de acordo com levantamento
Datavox/PBAgora, veja os números
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-lidera-disparado-em-estado-donordeste-diz-pesquisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 22:42:18
Título: Felipe Neto ganha ação contra advogado bolsonarista: “Achou que era
inatingível”
Descrição: O criminalista Mizael Izidoro terá de pagar indenização ao youtuber e
se retratar nas redes sociais, entenda o caso
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/felipe-neto-ganha-acao-contra-advogadobolsonarista-achou-que-era-inatingivel/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 18:07:24
Título: O dia em que Caetano foi obrigado pela ditadura militar a cantar na
Globo
Descrição: No \mea culpa\ de 2013, a emissora se disse arrependida pelo \apoio
editorial\ ao regime, mas sua parceria com os militares foi muito além disso
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/o-dia-em-que-caetanofoi-obrigado-pela-ditadura-militar-a-cantar-na-globo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 15:22:41
Título: Altas Horas: Gal Costa emociona Caetano Veloso ao entrar de surpresa,
veja o vídeo
Descrição: Os dois artistas choraram juntos durante interpretação de Gal para
“Força Estranha”: “Eu fui olhar pra Caetano, me emocionei”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/altas-horas-gal-costa-emociona-caetanoveloso-ao-entrar-de-surpresa-veja-o-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 17:27:53
Título: “Bolsonaro Chileno” perderia para líder de esquerda se eleições fossem
hoje, diz pesquisa
Descrição: O socialista Gabriel Boric, que prometeu levar Piñera aos tribunais
se vencer, aparece disparado em levantamento divulgado neste domingo
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolsonaro-chileno-perderia-para-liderde-esquerda-se-eleicoes-fossem-hoje-diz-pesquisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 14:42:50
Título: Morre Frank Williams, uma das lendas da Fórmula 1
Descrição: Morte foi anunciada pela equipe Williams
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/morre-frank-williams-uma-das-lendas-daformula-1/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 14:17:05
Título: Claudia Leitte, Doria e prefeito de SP são criticados por show com
aglomeração, veja vídeo
Descrição: Apresentação da cantora não teve nenhum cuidado sanitário, o que
revoltou internautas obrigados a usar máscaras de proteção entre outros cuidados
em locais públicos
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/claudia-leitte-doria-e-prefeitode-sp-sao-criticados-por-show-com-aglomeracao-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 13:31:49
Título: Após xingar Bolsonaro, mulher é presa pela PRF na Via Dutra
Descrição: A Polícia Rodoviária Federal informou que a mulher \proferiu palavras
de baixo calão e xingamentos\ dirigidos ao presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-xingar-bolsonaro-mulher-e-presapela-prf-na-via-dutra/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 01:04:29
Título: Vídeo: Lula se reúne com lideranças evangélicas e defende Estado laico
Descrição: O evento reuniu mais de 800 cristãos evangélicos, das mais variadas
denominações e de quase todos os estados brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-lula-se-reune-com-liderancasevangelicas-e-defende-estado-laico/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-28 18:13:06
Título: Os brasileiros que sobrevivem com comida de porco e água suja: 'Um balde
para seis tomarem banho'
Descrição: Comunidade vulnerável da Muvuca convive ao mesmo tempo com escassez
de alimentos e de água, evidenciando o alcance da pobreza extrema e estrutural.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59284660?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-28 23:10:12

Título: Ômicron tem sintomas leves até agora, diz médica que descobriu a
variante
Descrição: Pacientes relatam cansaço e dores no corpo, mas não há internações
devido à variante na África do Sul, segundo a doutora Angelique Coetzee.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59455619?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-28 00:00:00
Título: Alcolumbre segue dizendo que derrotará Mendonça
Descrição: Apesar de ter escolhido a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA),
evangélica, para relatar a indicação de André Mendonça ao STF na CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça), Davi Alcolumbre (DEM-AP) segue dizendo que derrotará
o ex-ministro no plenário do Senado.Leia mais (11/28/2021 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/alcolumbre-segue-dizendo-que-derrotaramendonca.shtml

