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Fonte: Viomundo
Data: 2021-11-12
Título: Covid-19: Nova onda na Europa e Ásia deve servir de alerta para o Brasil, afirmam
pesquisadores da Fiocruz
Descrição: O Boletim Observatório Covid-19 Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira
(12/11), chama a atenção para o quadro recente da pandemia na Europa e na Ásia
Central, que vem registrando aumento de casos e óbitos mesmo em locais em que a
cobertura vacinal já se encontra em patamares elevados.
Diante deste novo cenário, o Boletim coloca em pauta o debate sobre a
necessidade de manutenção das medidas de distanciamento físico e de proteção
individual no Brasil e ressalta a desaceleração do ritmo de vacinação de
primeira dose contra a Covid-19 no país.
Url : https://www.viomundo.com.br/blogdasaude/covid-19-nova-onda-na-europa-easia-deve-servir-de-alerta-para-o-brasil-afirmam-pesquisadores-da-fiocruz.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-12 15:28:22
Título: Café, ovo e acúcar: conheça os alimentos que já tiveram aumento de preço
superior a 20% no ano
Descrição: Já o consumo das famílias teve queda de 1,13% no mês em relação a
setembro de 2020, segundo associação supermercadista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/12/cafe-ovo-e-acucar-conheca-osalimentos-que-ja-tiveram-aumento-de-preco-superior-a-20-no-ano
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 20:33:20
Título: Mais aumento: Conta de luz deve ficar 21% mais cara em 2022
Descrição: Só neste ano, o reajuste acumulado chega a 7,04%. Soluções propostas
pelo governo federal, como apagar uma lâmpada, parecem piada com os brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/conta-de-luz-aumento-2022/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-13 05:59:41
Título: Neste sábado, a periferia vai às ruas contra a fome
Descrição: Muita gente se pergunta o porquê de o povo não ir às ruas diante do
desemprego explosivo e da epidemia de fome no Brasil. A tese de que o brasileiro
é passivo e conformado acaba por ecoar, inclusive, em meios progressistas. É um
retumbante equívoco. [ ]
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/neste-sabado-aperiferia-vai-as-ruas-contra-a-fome/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 17:47:01
Título: Padre Júlio Lancellotti e movimentos sociais puxam marcha contra a fome
em SP
Descrição: Mobilização que visa denunciar a volta da miséria acontecerá em
inúmeros estados neste sábado (13), na capital paulista, são esperados 20 mil
manifestantes
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/padre-julio-lancellotti-emovimentos-sociais-puxam-marcha-contra-a-fome-em-sp/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-12 23:17:35
Título: 'Tenho medo de passar fome': a angústia de quem enfrenta horas na fila
para tentar receber Auxilio Brasil
Descrição: Com fim do Bolsa Família, pessoas se desesperam em busca de
informações para receber o novo programa social do governo federal.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59270316?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-12 16:06:00
Título: Fiscalização resgata 76 trabalhadores escravizados em fazenda de alho em
MG
Descrição: Empregados faziam as necessidades no mato, por falta de banheiros, e
as jornadas passavam das 70 horas semanais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/12/fiscalizacao-resgata-76trabalhadores-escravizados-em-fazenda-de-alho-em-mg
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Amazônia tem desmatamento recorde em outubro
Descrição: Área desmatada é a maior na série histórica para o mês. Dados
contradizem anúncios ambiciosos do governo na COP26. Greenpeace atribui avanço
da destruição à \política antiambiental\ de Bolsonaro.
Url :https://www.dw.com/pt-br/amazônia-tem-desmatamento-recorde-em-outubro/a59806985?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-12 14:00:00
Título: Marketing do governo brasileiro na COP esbarra em altas taxas de
desmatamento na Amazônia
Descrição: Apesar de esforços para vender programa de pagamento por serviços
ambientais e atrair investidores para mercado de carbono, baixa credibilidade
desestimula negócios internacionais
Url :https://apublica.org/2021/11/marketing-do-governo-brasileiro-na-cop-26esbarra-em-altas-taxas-de-desmatamento-na-amazonia/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-11-12
Título: ONG amplia estudos sobre impactos de operações da Cargill no Pará
Descrição: Segundo a Terra de Direitos, por trás da “maquiagem verde” da Cargill
estão instalação de portos em rios onde pescadores artesanais observaram a
diminuição de peixes. A continuação de um estudo sobre impactos sociais,
econômicos e ambientais de um terminal da Cargill no Rio Tapajós, em Santarém
(PA), foi lançada nesta quarta-feira (10).
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/11/ong-amplia-estudossobre-impactos-de-operacoes-da-cargill-no-para/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-12
Título: Petrobras vai pagar R$ 361 milhões para canadenses ficarem com Usina de
Xisto
Descrição: Apesar de ser a única empresa que explora o xisto no País,
a Petrobras decidiu vender, na prática, pagar para entregar a Unidade de
Industrialização do Xisto (SIX), de São Mateus do Sul, no Paraná, para a
canadense F&M Resources, subsidiária integral da canadense Forbes & Manhattan.
É disso que se trata a decisão, tomada em reunião do Conselho de Administração
(CA) da estatal, realizada nesta quinta-feira (11), que chama a negociação de
privatização, quando na verdade vai pagar para entregar o patrimônio dos
brasileiros a grupos inrernacionais, reagiu a Federação Única dos Petroleiros
(FUP) que, junto com os sindicatos filiados, vai lutar para impedir a
privatização da SIX.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/petrobras-vai-pagar-r-361-milhoes-paracanandenses-ficarem-com-usina-de-xisto-eae9
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-12 21:00:31
Título: Orçamento secreto: Senadores pedem ao STF apuração sobre descumprimento
de decisão
Descrição: Os parlamentares levantam a possibilidade de responsabilização de
Arthur Lira, Jair Bolsonaro e ministros

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/orcamento-secreto-senadores-pedemao-stf-apuracao-sobre-descumprimento-de-decisao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-12 08:32:09
Título: Análise: “A crise da Ciência e Pesquisa no Brasil é um projeto”: os
impactos das restrições
Descrição: Recomposição orçamentária emergencial da Capes demonstra a falta de
prioridade e compromisso com os recursos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/12/analise-a-crise-da-ciencia-epesquisa-no-brasil-e-um-projeto-os-impactos-das-restricoes
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-12 20:13:35
Título: Invasão do Capitólio: Steve Bannon é indiciado por se negar a colaborar
com a investigação
Descrição: Ele foi um dos principais articuladores da vitoriosa campanha
presidencial de Trump em 2016, antes de cair em desgraça
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/invasao-do-capitolio-steve-bannon-eindiciado-por-se-negar-a-colaborar-com-a-investigacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 14:31:36
Título: 57% da população quer impeachment de Bolsonaro, ainda dá tempo?
Descrição: No Fórum Onze e Meia: presidente Jair Bolsonaro deve sofrer
impeachment e ser afastado do cargo para 57% da população, diz pesquisa
PoderData. Mas ainda dá tempo? Arthur Lira, presidente da Câmara, se recusa a
abrir um dos mais de cem pedidos de impeachment na Câmara. E ainda: o dia em que
Lula disse que [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/57-da-populacao-quer-impeachment-debolsonaro-ainda-da-tempo/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro inicia viagem de uma semana ao Oriente Médio
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro embarca às 10h da Base Aérea de Brasília
rumo a Lisboa em Portugal. Será o início de uma viagem de uma semana por países
do Oriente Médio. Bolsonaro deverá chegar à capital de Portugal às 21h45, e
dali, depois da escala, segue para Dubai, onde sua chegada está prevista para as
[ ]The post Bolsonaro inicia viagem de uma semana ao Oriente Médio appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/nota/bolsonaro-iniciaviagem-de-uma-semana-ao-oriente-medio/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Lula se reúne com vencedor da eleição alemã
Descrição: Ex-presidente se encontrou em Berlim com o social-democrata Olaf
Scholz, que tem chance de ser o próximo chanceler da Alemanha. Recentemente,
político alemão foi ignorado por Jair Bolsonaro em reunião do G20.
Url :https://www.dw.com/pt-br/lula-se-reúne-com-vencedor-da-eleição-alemã/a59808398?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-12 21:57:44
Título: Dois ministros rejeitam ação contra lei que proíbe pulverização de
agrotóxico, votação continua
Descrição: Caso sobre norma do Ceará está em análise em plenário virtual até dia
22, autor da medida pede julgamento presencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/12/dois-ministros-rejeitam-acaocontra-lei-que-proibe-pulverizacao-de-agrotoxico-votacao-continua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-12 18:46:42
Título: Três anos após incêndio, tem início obra de reconstrução do Museu
Nacional, no Rio de Janeiro

Descrição: Expectativa é que a fachada de edifício esteja recuperada para o
bicentenário da Independência do Brasil, em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/12/tres-anos-apos-incendio-teminicio-obra-de-reconstrucao-do-museu-nacional-no-rio-de-janeiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-12 13:59:23
Título: A lei californiana que liberou mais de 30 mil prisioneiros
Descrição: Superlotação das prisões fez a Suprema Corte dos EUA obrigar o estado
mais populoso do país a agir
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/12/a-lei-californiana-que-liberoumais-de-30-mil-prisioneiros
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-12 11:40:22
Título: UFMG promove oficina online sobre saberes indígenas e plantas medicinais
neste sábado (13)
Descrição: Evento também será gratuito e destinado ao público em geral a partir
dos 10 anos de idade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/12/ufmg-promove-oficina-onlinesobre-saberes-indigenas-e-plantas-medicinais-neste-sabado-13
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-12 08:45:42
Título: Novo lar de Bolsonaro, PL tem a 3ª maior bancada da Câmara e uma lista
de escândalos
Descrição: Presidente irá se filiar à sigla no dia 22 de novembro para concorrer
à reeleição no próximo ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/12/novo-lar-de-bolsonaro-pl-tem-a3-maior-bancada-da-camara-e-uma-lista-de-escandalos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-12 08:03:45
Título: Aposta na COP26, lítio e carros elétricos podem ser falsa solução
climática
Descrição: Para diminuir uso de hidrocarbonetos, corporações dão início à \
corrida pelo lítio\, que demanda uso excessivo de água
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/12/aposta-na-cop26-litio-e-carroseletricos-podem-ser-falsa-solucao-climatica
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-13 05:59:44
Título: Programa de Damares na Ilha de Marajó é uma ação entre amigos,
agronegócio e pastores
Descrição: Na região estão oito das 50 cidades com os piores índices de
desenvolvimento do País. Entidades civis denunciam conflitos de interesse
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/programa-de-damares-na-ilhade-marajo-e-uma-acao-entre-amigos-agronegocio-e-pastores/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-12 21:19:59
Título: Barroso nega pedido da PGR para arquivar investigação contra o líder de
Bolsonaro no Senado
Descrição: 'Não há atribuição do PGR para pedir o arquivamento nem competência
deste relator para apreciar a questão', escreveu o ministro do STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/barroso-nega-pedido-da-pgr-paraarquivar-investigacao-contra-o-lider-de-bolsonaro-no-senado/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-12 19:17:13
Título: Alckmin elogia ‘predicados’ de Lula e mira ‘civilidade’, aliados dizem
que a chapa ‘não é impossível’
Descrição: 'Eu fico honrado pela lembrança', afirmou o ex-governador, de saída
do PSDB, Márcio França reiterou o convite para que ele se filie ao PSB

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alckmin-elogia-predicados-de-lulae-mira-civilidade-aliados-dizem-que-a-chapa-nao-e-impossivel/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-12 18:05:41
Título: MP pede que TCU afaste responsáveis pela execução das emendas do
orçamento secreto
Descrição: Subprocurador-geral mencionou possível interesse do governo federal
'na instituição de um balcão de negócios junto a parlamentares'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mp-pede-que-tcu-afasteresponsaveis-pela-execucao-das-emendas-do-orcamento-secreto/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-12 17:18:12
Título: Barroso derruba trechos de portaria que proíbe demissão de não vacinados
Descrição: O ministro disse que a norma ameaça a saúde dos demais trabalhadores
nas empresas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/barroso-derruba-trechos-deportaria-que-proibe-demissao-de-nao-vacinados/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-12 16:39:11
Título: O Banco Central do Brasil no compasso do FED nos Estados Unidos
Descrição: Bancos centrais são como surdos: ditam um compasso tentando fazer com
que o sistema financeiro e a economia sigam certo ritmo
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/o-bancocentral-do-brasil-no-compasso-do-fed-nos-estados-unidos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-12 16:24:14
Título: Conta de luz deve subir 21% em 2022, projeta Aneel
Descrição: A agência menciona as medidas adotadas para garantir o abastecimento
durante a crise hídrica
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/conta-de-luz-deve-subir-21em-2022-projeta-aneel/
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-12 15:52:33
Título: ‘Por gentileza’: Guedes tenta se livrar da obrigação de explicar
offshore à Câmara
Descrição: O ministro pediu 'compreensão' para que a Casa se contente com
'informações prestadas por intermédio de documentos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/por-gentileza-guedes-tenta-selivrar-da-obrigacao-de-explicar-offshore-a-camara/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-12 22:19:45
Título: Presidente do PSL, Luciano Bivar, dá entrada na UTI após cirurgia no
coração
Descrição: O presidente nacional do PSL, deputado federal Luciano Bivar (PE),
encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila
Nova Star, em São Paulo, após ter sido submetido Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/presidente-do-psl-luciano-bivar-daentrada-na-uti-apos-cirurgia-no-coracao/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-12 13:59:56
Título: Deu no New York Times: Bolsonaro não vai reconhecer a derrota nas urnas
em 2022
Descrição: Em uma longa reportagem nesta sexta-feira (12/11), o jornal The New
York Times, o maior do mundo, denuncia que o presidente Jair Bolsonaro com ajuda
dos Estados Unidos se prepara Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/deu-no-new-york-times-bolsonaronao-vai-reconhecer-a-derrota-nas-urnas-em-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-13 01:46:12
Título: Mineirão: Funcionária é agredida e chamada de “lixo” e “macaca” por
torcedor
Descrição: Queda foi tão forte que ela sofreu uma luxação no braço e no pulso.
Bruna Araújo relatou não ter recebido nenhum suporte do estádio ou da empresa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mineirao-funcionaria-e-agredida-echamada-de-lixo-e-macaca-por-torcedor/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 16:55:40
Título: Degradante espetáculo da PEC dos Precatórios exige reforma eleitoral –
Por Zé Dirceu
Descrição: Num momento que o país precisa concentrar os recursos orçamentários
em áreas estratégicas como a educação, a ciência e a tecnologia, a inovação, a
saúde e pesquisa científica, a infraestrutura, o que vemos é um festival de
emendas sem adesão às necessidades reais da população do país.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/degradante-espetaculo-da-pec-dosprecatorios-exige-reforma-eleitoral-por-ze-dirceu/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 15:06:59
Título: No Itaú, Guedes admite que Auxílio Brasil de R$ 400 é eleitoreiro:
“Programa transitório”
Descrição: Guedes ainda reclamou da pressão política \falando que as pessoas
estavam comendo ossos\ para aumentar o benefício para até R$ 600. Ministro diz
que Bolsonaro, que vê popularidade derreter, impôs o valor de R$ 400.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/no-itau-guedes-admite-queauxilio-brasil-de-r-400-e-eleitoreiro-programa-transitorio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 14:13:08
Título: Lula celebra eleição de Gilberto para a ABL: “Patrimônio cultural do
povo”
Descrição: Junto com o professor e pesquisador da língua portuguesa Domício
Proença Filho, Gilberto Gil será um dos dois representantes negros na Academia
Brasileira de Letras
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lula-celebra-eleicao-de-gilberto-paraa-abl-patrimonio-cultural-do-povo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 13:46:23
Título: Aprovação de Bolsonaro despenca entre evangélicos, diz Exame/Ideia
Descrição: Última rodada da pesquisa Exame/Ideia aponta que o presidente tem
níveis de aprovação abaixo de seus pares que tentaram a reeleição: FHC, Lula e
Dilma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aprovacao-de-bolsonaro-despenca-entreevangelicos-diz-exame-ideia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 12:36:19
Título: Zé de Abreu terá super tempo de TV para ser puxador de votos no Rio
Descrição: Ator será candidato a deputado federal pelo PT no Rio de Janeiro e já
teria recebido apoio até mesmo de um diretor da Globo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ze-de-abreu-tera-super-tempo-de-tvpara-ser-puxador-de-votos-no-rio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 11:33:29
Título: Bolsonaro escalou assessor para retardar extradição de Allan dos Santos

Descrição: Vicente Santini, que foi alçado à Secretaria Nacional de Justiça após
ser demitido por usar avião da FAB em viagem à Índia, teve manobra frustrada por
delegada da PF Silvia Amélia Fonseca, que foi exonerada dias após pedir a
extradição do blogueiro bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-escalou-assessorpara-retardar-extradicao-de-allan-dos-santos/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-12 03:00:00
Título: Financiamento de países ricos a nações em desenvolvimento deve ser um
dos legados de Glasgow. Entrevista especial com Fabiana Alves
Descrição:
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, realiza [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614426-financiamento-de-paises-ricos-a-nacoesem-desenvolvimento-deve-ser-um-dos-legados-de-glasgow-entrevista-especial-comfabiana-alves
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-13 04:30:55
Título: A um ano das eleições, baixa aprovação de Bolsonaro põe em risco projeto
de reeleição
Descrição: RIO — Restando cerca de um ano para a eleição de 2022, e com a
avaliação positiva num patamar de 20%, segundo a pesquisa Datafolha mais
recente, o presidente Jair Bolsonaro disputará novo mandato diante de um
histórico desfavorável para governantes com taxas de aprovação semelhantes.
Levantamento da consultoria Ideia Big Data para o GLOBO mostra que, desde 1998,
quando a reeleição passou a ser permitida, presidentes e governadores que foram
reconduzidos costumavam ter taxas de ao menos 40% de aprovação numa janela que
compreende os 12 meses antes da votação.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/a-um-ano-das-eleicoes-baixa-aprovacao-debolsonaro-poe-em-risco-projeto-de-reeleicao-25275823
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-13 04:30:50
Título: No embargo da carne, Pequim adota 'paciência estratégica'
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/negocios/no-embargo-da-carne-pequimadota-paciencia-estrategica-25275359
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-12 19:23:55
Título: Como é a vida na cidade onde gasolina já custa R$ 8
Descrição: Para economizar, cidadãos deixam de usar carro com frequência e
recorrem a motos ou até bicicletas. Bagé tem o preço de combustível identificado
como o mais caro no país, segundo a ANP.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59267991?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-12 22:43:10
Título: Ex-assessor de Trump e aliado da família Bolsonaro, Steve Bannon é
indiciado nos EUA
Descrição: Estrategista da direita não prestou depoimento nem entregou
documentos solicitados pelo Congresso americano, o que o tornou alvo de denúncia
por desacato. Parlamentares investigam a ligação dele com a invasão do
Capitólio, em 6 de janeiro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59270676?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-12 00:00:00
Título: Apenas 6% dos brasileiros dizem preferir ditadura à democracia, mostra
pesquisa

Descrição: A maioria dos eleitores brasileiros considera a democracia melhor que
a ditadura -63% deles, segundo pesquisa Genial/Quaest. Para outros 19%, tanto
faz democracia ou ditadura, e 6% indicam que, em certas circunstâncias, é melhor
uma ditadura. Dos entrevistados, 12% não souberam ou não responderam.Leia mais
(11/12/2021 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/apenas-6-dos-brasileiros-dizem-preferirditadura-a-democracia-mostra-pesquisa.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-13 05:32:35
Título: Em Lisboa, Campos Neto foge da imprensa após Rosa Weber enviar à PGR
pedido de investigação, entenda
Descrição: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fugiu da imprensa
na noite desta sexta-feira (12), em Lisboa, após a ministra Rosa Weber pedir à
Procuradoria-Geral da República uma manifestação sobre abertura de inquérito
para investigá-lo pelo crime de uso indevido de informação privilegiada.
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