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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 10:49:00
Título: Pacientes desmaiam de fome em postos de saúde de vários bairros de São 
Paulo
Descrição: Monitoramento iniciado em setembro mostra que a situação está 
estável, ou seja, em algum canto de São Paulo, todo dia tem gente indo ao posto 
de saúde por causa de fome
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pacientes-desmaiam-de-fome-em-postos-de-
saude-de-varios-bairros-de-sao-paulo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 21:07:47
Título: Maioria dos brasileiros avalia que inflação está “fora de controle”, diz
pesquisa
Descrição: De acordo com levantamento do Instituto Atlas, para quase 60% dos 
entrevistados pressões de natureza econômica são o maior problema do país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasileiros-inflacao-pesquisa/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-11-29
Título: Câmara aprova projeto que legaliza orçamento secreto. ‘Sistema mais 
escandaloso que já existiu’
Descrição: A Câmara dos Deputados aprovou no início da noite desta segunda-feira
(29) o projeto de resolução (PRN 4/2021) que cria regras para a destinação de 
emendas ao Orçamento. Os governistas e o Centrão conseguiram uma vitória por 
larga margem: 268 votos a favor, 31 contra e uma abstenção. A tramitação e 
votação em rito sumário indignou a oposição, mas os protestos e a obstrução dos 
partidos foram em vão ante o “trator” governista. A mesa foi presidida pelo 
vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM). O Senado votará em seguida a 
proposta que visa a regular as emendas de relator, o chamado orçamento secreto.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/11/camara-aprova-projeto-
legaliza-orcamento-secreto-escandaloso/ 

Fonte: Montedo
Data: 2021-11-29
Título: Emendas parlamentares para militares crescem 251% em quatro anos
Descrição: Os gastos autorizados no Orçamento da União com a rubrica “defesa 
nacional”, com emendas parlamentares com repasses às três forças armadas, 
chegaram a R$668,5 milhões em 2020. O valor é 251% superior ao que foi 
registrado em 2015, quando os congressistas reservaram pouco mais de R$265,5 
milhões a todo tipo de obras tocadas pelo Ministério da Defesa. Em 2021, o 
volume deve ser igualmente alto, já que até a última quinta-feira (25) foram 
autorizados R$636,5 milhões para o mesmo fim.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/11/29/emendas-parlamentares-para-
militares-crescem-251-em-quatro-anos/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 17:16:59
Título: Em nova renúncia em massa na Educação, 52 profissionais da Capes se 
demitem, veja repercussão
Descrição: \Gostaríamos de poder trabalhar com previsibilidade e respeito aos 
melhores padrões acadêmicos\, diz nota dos acadêmicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/em-nova-renuncia-em-massa-na-
educacao-52-profissionais-do-capes-se-demitem-veja-repercussao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 15:41:47
Título: Bolsonaro retira indicação de Crivella para a embaixada do Brasil na 
África do Sul
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Descrição: Depois de seis meses de espera, nome do ex-prefeito do RJ não foi 
aceito para o cargo por autoridades do país africano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/bolsonaro-retira-indicacao-de-
crivella-para-a-embaixada-do-brasil-na-africa-do-sul

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 14:17:35
Título: África do Sul ignora e Bolsonaro retira indicação de Crivella para 
embaixada
Descrição: Nomeação de Crivella por Bolsonaro fazia parte de estratégia de Edir 
Macedo para recuperar poder após rebelião de bispos em Angola e na África do Sul
Url :https://revistaforum.com.br/politica/africa-do-sul-bolsonaro-retira-
crivella-embaixada/ 

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-29 15:58:26
Título: Garimpeiro que invadiu terra Yanomami nos anos 80 é líder dos lobistas a
favor da exploração em área indígena
Descrição: Ex-deputado, Elton Rohnelt, que já foi dono de garimpo, atua no 
Instituto do Desenvolvimento da Mineração e diz que cobiça em área Yanomami não 
vai parar
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-29/garimpeiro-que-invadiu-terra-
yanomami-nos-anos-80-e-lider-dos-lobistas-a-favor-da-exploracao-em-area-
indigena.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 02:04:18
Título: Reitor da Unisinos rejeita medalha concedida pelo governo Bolsonaro
Descrição: Marcelo Fernandes de Aquino recusou a medalha da Ordem de Rio Branco 
oferecida pelo Itamaraty por discordâncias com o governo Bolsonaro, leia carta
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/reitor-unisinos-rejeita-medalha-
bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 01:12:53
Título: “Eu vim do Planeta Fome”: Povo negro e a luta contra a insegurança 
alimentar – Por Verônica Lima
Descrição: Os dados não mentem: nosso país entrou novamente para o mapa da fome 
e a insegurança alimentar tem chegado a níveis cada vez mais alarmantes
Url :https://revistaforum.com.br/debates/eu-vim-planeta-fome-povo-negro-e-a-
luta-contra-a-inseguranca-alimentar/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-29
Título: Trabalhadores da Cemig entram em greve por tempo indeterminado
Descrição: A falta de diálogo com o governo de Romeu Zema (Novo), que travou as 
negociações renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos trabalhadores e 
trabalhadores da Cemig com a direção do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
Energética em Minas Gerais (Sindieletro-MG), levou a categoria a entrar em greve
por tempo indeterminado. A paralisação começou a zero hora desta segunda-feira 
(29).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/trabalhadores-da-cemig-entram-em-greve-
por-tempo-indeterminado-97d8 

Fonte: MST
Data: 2021-11-29
Título: Com distribuição de 5 toneladas de alimentos, MST realiza ato em Atalaia
em memória ao assassinato de líder Sem Terra
Descrição: Data da morte de Jaelson Melquíades marca o Dia Estadual de Luta 
contra a Violência e a Impunidade no Campo e na Cidade, em Alagoas
Url : https://mst.org.br/2021/11/29/com-distribuicao-de-5-toneladas-de-
alimentos-mst-realiza-ato-no-centro-de-atalaia-em-memoria-ao-assassinato-de-
jaelson-melquiades/ 
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Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-11-29
Título: Só haverá democracia se soubermos quem mandou matar Marielle, diz Monica
Benicio
Descrição: Vereadora carioca fala sobre investigações do assassinato de sua 
companheira e a luta pelos direitos humanos no Rio de Janeiro
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/72306/so-havera-democracia-se-
soubermos-quem-mandou-matar-marielle-diz-monica-benicio 

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-29 03:00:00
Título: A fome de literatura de Carolina Maria de Jesus. Entrevista especial com
Jeferson Tenório
Descrição:  
Mais do que uma escritora, Carolina Maria de Jesus foi uma das mais importantes 
intelectuais negras da [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614815-a-fome-de-literatura-de-carolina-maria-
de-jesus-entrevista-especial-com-jeferson-tenorio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 17:34:59
Título: Em BH, pedalada “Negritude Cicloativista” resgata memória da população 
negra
Descrição: Evento busca trazer visibilidade para ciclistas negras e é parte das 
atividades que marcam o mês da Consciência Negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/em-bh-pedalada-negritude-
cicloativista-resgata-memoria-da-populacao-negra

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 19:40:16
Título: Prevent Senior admite que mentiu sobre cloroquina após assinar acordo 
com MP
Descrição: Seis pessoas ligadas à Prevent foram acusadas de crimes contra a 
humanidade pela CPI do Genocídio em razão da utilização do Kit Covid em cobaias 
humanas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/prevent-senior-admite-que-mentiu-
sobre-cloroquina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 01:06:24
Título: Universidade de Columbia faz evento sobre centenário de Paulo Freire com
Gilberto Gil e Haddad
Descrição: Uma das maiores universidades do mundo terá conferência em homenagem 
aos 100 anos de Paulo Freire, saiba mais
Url :https://revistaforum.com.br/global/universidade-columbia-paulo-freire-
gilberto-gil-fernando-haddad/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 17:13:27
Título: Candidata de esquerda lidera apuração parcial de eleições presidenciais 
em Honduras
Descrição: Xiomara Castro já fez discurso de vitória e prometeu governo com 
diálogo e democracia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/candidata-de-esquerda-lidera-
apuracao-parcial-de-eleicoes-presidenciais-em-honduras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 16:59:55
Título: Candidatos prejudicados por operação no Complexo do Salgueiro poderão 
fazer as provas do Enem
Descrição: Estudantes devem pedir reaplicação na página do participante até a 
próxima sexta-feira (3), Inep vai analisar casos
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/candidatos-prejudicados-por-
operacao-no-complexo-do-salgueiro-poderao-fazer-as-provas-do-enem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 15:29:01
Título: Curitiba aprova 1º Plano de Promoção da Igualdade Étnico-Racial 
Descrição: \Terceiro turno\ de votação aconteceu nesta segunda (29), projeto 
segue para sanção do prefeito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/curitiba-aprova-1-plano-de-
promocao-da-igualdade-etnico-racial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 13:27:31
Título: Marcha pela Pátria chega a La Paz para expressar apoio ao governo de 
Luis Arce
Descrição: Cerca de 1 milhão de bolivianos caminharam 188 km até a capital e 
dizem \não haverá golpe\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/marcha-pela-patria-chega-a-la-
paz-para-expressar-apoio-ao-governo-de-luis-arce
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 13:15:04
Título: Na Lapa (RJ), Armazém do Campo recebe shows de samba, forró e chorinho 
no mês de dezembro
Descrição: Artistas falam ao Brasil de Fato sobre retomada cultural do espaço de
comercialização do MST na Lapa, confira a agenda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/na-lapa-rj-armazem-do-campo-
recebe-shows-de-samba-forro-e-chorinho-no-mes-de-dezembro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 12:49:18
Título: Mary Del Priore: “Temos que chamar os homens para discutir a violência 
contra a mulher”
Descrição: Escritora e historiadora afirma que é preciso conversar com os 
homens, pois o patriarcado não vai acabar por decreto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/mary-del-priore-temos-que-
chamar-os-homens-para-discutir-a-violencia-contra-a-mulher
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 12:16:47
Título: MST inaugura agroindústria de processamento de leite no Paraná
Descrição: Empreendimento fica no acampamento Recanto da Natureza em Laranjeiras
do Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/mst-inaugura-agroindustria-de-
processamento-de-leite-no-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 07:46:00
Título: MST finca raízes na produção agroecológica e projeta crescimento de 
vendas para 2022
Descrição: Dirigentes sem terra tentam ampliar acesso a alimentos produzidos em 
acampamentos, como o 8 de Março, em Planaltina-DF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/mst-finca-raizes-na-producao-
agroecologica-e-projeta-crescimento-de-vendas-para-2022
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-29 23:05:14
Título: China fornecerá 1 bilhão de doses de vacinas para a África enquanto 
mundo restringe fronteiras
Descrição: O Presidente da China, Xi Jinping, na noite desta segunda-feira 
(29/11) participou e fez um discurso na cerimônia de abertura da Oitava 
Conferência Ministerial do Fórum sobre Cooperação China-África por  Bem-vindo à 
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/china-fornecera-1-bilhao-de-doses-
de-vacinas-para-a-africa-enquanto-mundo-restringe-fronteiras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 02:24:08
Título: Suécia, pela primeira vez na história, elege mulher para comandar 
governo – Por Vinicius Sartorato
Descrição: A líder social-democrata Eva Magdalena Andersson terá o desafio de 
reconquistar a popularidade do seu partido até a próxima eleição, em setembro de
2022
Url :https://revistaforum.com.br/global/suecia-pela-primeira-vez-na-historia-
elege-mulher-para-comandar-governo-por-vinicius-sartorato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 00:44:35
Título: Nosso futuro está logo ali – Por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Volto a fazer das tripas coração para falar do papel planetário que o
Brasil será chamado a desempenhar em breve. O nosso futuro está logo ali, repito
Url :https://revistaforum.com.br/debates/nosso-futuro-esta-logo-ali/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 00:13:25
Título: Câmara aprova regras para orçamento secreto e parlamentares seguirão 
ocultos
Descrição: Em novo episódio de cambalacho, deputados conseguiram manter sigilo 
dos nomes que foram beneficiados com manobra escusa utilizada por Bolsonaro para
\comprar\ votos na PEC dos Precatórios. Senado também precisa aprovar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-aprova-regras-orcamento-
secreto-parlamentares-ocultos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 20:08:23
Título: Rita Lee, Bolsonaro e Aristides: postagem antiga da cantora volta a 
circular, entenda
Descrição: Publicação feita pela cantora em 2011 voltou a repercutir após vir à 
tona a suposta história do \sargento Aristides\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/rita-lee-bolsonaro-aristides/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 19:59:00
Título: Execração pública: Cartazes com “NaufraGuedes” são colocados na Faria 
Lima
Descrição: Ministro da Economia de Jair Bolsonaro, cada vez mais desmoralizado 
entre investidores e magnatas do mundo dos negócios, é alvo de novo protesto na 
avenida que é o centro financeiro do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/execracao-publica-cartazes-naufraguedes-
colocados-faria-lima/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 19:32:34
Título: Lula, a biografia do Brasil
Descrição: Obra escrita pelo jornalista Fernando Morais, além de narrar a vida 
do líder petista, é um mergulho do chamado “novo sindicalismo” e o impacto da 
fundação do PT na história recente da esquerda latina
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-biografia-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 19:19:24
Título: Mais pesquisas mostram declínio de Bolsonaro
Descrição: No Jornal da Forum de hoje, o âncora Miguel do Rosário conversa com 
seus convidados sobre o que muda com a definição, pelo PSDB, de seu candidato a 
presidente. Os convidados de hoje são o jornalista Felipe Pena, o cientista 
político Leonardo Rossato e o advogado Wadih Damous. #RevistaFórum #TVFórum 
#aovivo Apoie o jornalismo da [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/mais-pesquisas-mostram-declinio-de-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 19:15:11
Título: Ciro tem que entregar apartamento leiloado a Eunício Oliveira, determina
Justiça
Descrição: Imóvel foi penhorado para o pagamento da indenização de danos morais 
no valor de R$ 400 mil que o pedetista devia a Fernando Collor de Mello
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ciro-apartamento-leiloado-eunicio-
oliveira-justica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 16:49:17
Título: Bolsonaro mandou PRF abordar mulher que o teria chamado de “noivinha do 
Aristides”, diz B.O.
Descrição: Segundo o boletim de ocorrência, equipe da escolta abordou o 
veículo \mediante determinação do próprio sr. Presidente\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-mandou-prf-
abordar-mulher-que-o-chamou-de-noivinha-do-aristides-diz-b-o/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 14:05:13
Título: Reaproximação: Marta, Lula e Haddad se reúnem em jantar
Descrição: Apesar de, atualmente, trabalhar em um governo composto por MDB e 
PSDB, a ex-prefeita já declarou que vai fazer campanha para Lula em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/marta-lula-haddad/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 10:43:09
Título: Bolsonaro derrete: 60% da população considera a sua gestão péssima, diz 
pesquisa
Descrição: Para o diretor do Instituto Atlas há um \cansaço estrutural com o 
bolsonarismo\ e a rejeição ao presidente \veio pra ficar\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-derrete-populacao-gestao-
pessima/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-29 09:55:15
Título: Filha de Ricardo Barros tem cargo de R$ 10 mil em estatal com contratos 
assinados pelo pai
Descrição: Ela foi nomeada vinte dias depois do líder do governo Bolsonaro na 
Câmara deixar o cargo de ministro da Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filha-de-ricardo-barros-tem-cargo-de-
r-10-mil-em-estatal-com-contratos-assinados-pelo-pai/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-29 03:00:00
Título: A extrema-direita católica e a aliança com o governo Bolsonaro. 
Entrevista especial com Romero Venâncio
Descrição:  
Desde o início do pontificado do Papa Francisco, em 2013, Romero Venâncio 
pesquisa a atuação de movimentos católicos e youtubers de extrema-direita nas 
redes sociais, com destaque para o Instagra [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614341-a-extrema-direita-catolica-e-anterior-ao-
bolsonarismo-ela-participa-colabora-e-ajuda-o-governo-bolsonaro-entrevista-
especial-com-romero-venancio
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-29 22:14:42
Título: As 4 ameaças que o Brasil tem pela frente na pandemia, na visão dos 
secretários de Saúde
Descrição: Variante Ômicron, piora da covid na Europa e baixa cobertura vacinal 
na América do Sul são alguns dos fatores que sinalizam perigo ao país. Médico 
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sanitarista defende que Estados e municípios tenham cautela e evitem 
aglomerações em datas como Réveillon e Carnaval.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59470264?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-29 17:28:13
Título: Brasil é país com menor rejeição à vacina na América Latina, diz Banco 
Mundial
Descrição: Dado indica que declarações de Jair Bolsonaro que desqualificam 
imunizantes contra covid-19 não encontraram aderência nem mesmo entre os 
eleitores do presidente.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59468300?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-29 20:02:08
Título: 'Variante ômicron é resultado de acumular vacinas e deixar África de 
fora', diz especialista
Descrição: Em entrevista à BBC, a ativista Ayoade Alakija, da Aliança Africana 
para a Distribuição de Vacinas, destacou er inaceitável proibição de viagens de 
países africanos. Para ela, essa é uma resposta 'política' e não tem embasamento
científico.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59469646?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-29 23:27:05
Título: Ghislaine Maxwell no tribunal: as acusações e polêmicas que ainda pairam
sobre o caso Jeffrey Epstein
Descrição: Ghislaine Maxwell está sendo julgada por um tribunal em Nova York e 
nega as acusações que recaem sobre si.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59470951?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-30 00:36:34
Título: Congresso desafia STF e mantém sigilo sobre o orçamento secreto
Descrição: Projeto votado nesta segunda-feira estabelece teto para as chamadas 
emendas de relator, mas não deixa claro que o nome do parlamentar que se 
beneficia dos recursos deve ser publicizado. Supremo impôs freio por falta de 
transparência
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-30/congresso-desafia-stf-e-mantem-
sigilo-sobre-o-orcamento-secreto.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-30 00:00:00
Título: Delação de empresário sobre relator da PEC dos Precatórios está parada 
no STF há cinco anos
Descrição: A delação premiada de um empresário paraibano que cita propina paga 
ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), relator da PEC dos Precatórios, está 
parada aguardando homologação há cinco anos no Supremo Tribunal Federal.Leia 
mais (11/30/2021 - 00h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/delacao-de-empresario-sobre-relator-da-pec-dos-
precatorios-esta-parada-no-stf-ha-cinco-anos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-29 00:00:00
Título: Alckmin diz que Doria ficará isolado nas eleições de 2022
Descrição: Em conversa após reunião com líderes sindicais nesta segunda-feira 
(29), Geraldo Alckmin (de saída do PSDB) traçou um mapa sobre as eleições com 

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/11/delacao-de-empresario-sobre-relator-da-pec-dos-precatorios-esta-parada-no-stf-ha-cinco-anos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/11/delacao-de-empresario-sobre-relator-da-pec-dos-precatorios-esta-parada-no-stf-ha-cinco-anos.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/11/delacao-de-empresario-sobre-relator-da-pec-dos-precatorios-esta-parada-no-stf-ha-cinco-anos.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-30/congresso-desafia-stf-e-mantem-sigilo-sobre-o-orcamento-secreto.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-30/congresso-desafia-stf-e-mantem-sigilo-sobre-o-orcamento-secreto.html
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59470951?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59470951?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59469646?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59469646?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59468300?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59468300?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59470264?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59470264?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA


Lula (PT), Jair Bolsonaro (sem partido), Sergio Moro (Podemos) e João Doria 
(PSDB).Leia mais (11/29/2021 - 23h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/alckmin-diz-que-doria-ficara-isolado-nas-eleicoes-
de-2022.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-30 01:30:00
Título: Congresso aprova projeto com medidas de transparência e limite de 
emendas de relator a R$ 16 bi em 2022
Descrição: Aprovado por deputados e senadores, o texto segue para promulgação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/832612-congresso-aprova-projeto-com-
medidas-de-transparencia-e-limite-de-emendas-de-relator-a-r-16-bi-em-2022/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-30 00:22:00
Título: Debatedoras afirmam que mulheres precisam conhecer lei contra a 
violência política de gênero
Descrição: Deputada diz que é preciso dar visibilidade à legislação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/832663-debatedoras-afirmam-que-mulheres-
precisam-conhecer-lei-contra-a-violencia-politica-de-genero/
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