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Fonte: CUT – Brasil   
Data: 2021-11-30
Título: “Bolsonaro nunca mais” é a palavra de ordem das mulheres nos atos deste sábado (4)
Descrição: Já tem atos marcados em capitais como São Paulo, Recife, Natal, 
Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, 
Sergipe e Palmas
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-nunca-mais-e-a-palavra-de-ordem-
das-mulheres-nos-atos-deste-sabado-4-f8e3 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 16:12:46
Título: Renda média do trabalhador é a menor desde 2012, aponta IBGE
Descrição: Na comparação com o terceiro trimestre de 2020, os trabalhadores 
perderam 11% de seu poder de compra
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/renda-trabalhador-menor-2012/

Fonte: Poder360
Título: Caged: governo revisa dados e indica fechamento de 191 mil vagas em 2020
Descrição: Antes, as informações davam conta de 142 mil vagas abertas no 1º ano 
da pandemia
Url :https://www.poder360.com.br/economia/caged-governo-revisa-dados-e-indica-
fechamento-de-191-mil-vagas-em-2020/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 08:33:51
Título: Código de Mineração vai a votação em semana de invasão no Rio Madeira: 
saiba o que está em jogo
Descrição: Especialistas apontam que proposta é \totalmente do interesse 
empresarial\ e dá \carta branca\ ao garimpo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/codigo-de-mineracao-vai-a-
votacao-em-semana-de-invasao-no-rio-madeira-saiba-o-que-esta-em-jogo

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-30 00:00:00
Título: O ativismo do crime na Amazônia
Descrição: As balsas do rio Madeira mostraram o tamanho do prejuízo que os 
agrotrogloditas, piromaníacos e negacionistas estão impondo ao Brasil.Leia mais 
(11/30/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/11/o-ativismo-do-crime-na-amazonia.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 15:57:37
Título: Vale põe trabalhadores abaixo de linha de barragem sem chance de fuga em
caso de rompimento
Descrição: “A vida dos trabalhadores que atuam na mineração deve se sobrepor a 
qualquer conveniência operacional\, diz procuradora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/vale-poe-trabalhadores-abaixo-
de-linha-de-barragem-sem-chance-de-fuga-em-caso-de-rompimento
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 23:56:38
Título: PT entra com projeto para cassar licença de garimpo concedida a piloto 
de Fernandinho Beira-Mar
Descrição: Projeto de Bohn Gass visa sustar a licença concedida pelo governo 
Bolsonaro para que dois acusados de narcotráfico garimpem ouro na Amazônia
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pt-entra-com-projeto-para-cassar-
licenca-de-garimpo-concedida-a-piloto-de-fernandinho-beira-mar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 20:26:28
Título: Orçamento secreto: PSOL vai ao STF para derrubar liberação das emendas 
de relator
Descrição: Para o partido, aprovação das emendas de relator com sigilo dos nomes
dos parlamentares beneficiados burla decisão do próprio Supremo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/orcamento-secreto-psol-stf-emedas-
relator/

Fonte: MST
Data: 2021-11-30
Título: Fiocruz lança Dicionário de Agroecologia e Educação com apoio do MST
Descrição: Segundo os organizadores, o objetivo do dicionário é socializar o 
conhecimento produzido no âmbito da agroecologia
Url : https://mst.org.br/2021/11/30/fiocruz-lanca-dicionario-de-agroecologia-e-
educacao-com-apoio-do-mst/ 

Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-30 18:45:11
Título: PF legaliza seguranças que aterrorizam moradores de antiga usina de 
açúcar em Pernambuco
Descrição: Empresa arrendatária usa drones, armas e câmeras de vigilância para 
tentar expulsar agricultores que vivem há décadas em engenho desativado.The post
PF legaliza seguranças que aterrorizam moradores de antiga usina de açúcar em 
Pernambuco appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/30/pf-legaliza-segurancas-aterrorizam-
populacao-usina-pernambuco/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-30 10:31:14
Título: EUA revogam decisão sobre designação das FARC como organização 
terrorista
Descrição: A administração norte-americana de Joe Biden anunciou na terça-feira 
(30) ter excluído as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) de sua 
lista de organizações terroristas.
Url :https://br.sputniknews.com/20211130/eua-excluem-farc-da-lista-de-
organizacoes-terroristas-20465565.html

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-11-30
Título: Alesp discute instalar centro de memória em antiga sede do DOI-Codi
Descrição: Nesta quinta-feira (02), a Alesp irá realizar uma audiência pública 
em prol da instalação de um centro de memória na antiga sede do DOI-Codi, na rua
Tutóia, no bairro do Paraíso, na zona sul da capital paulista. O conjunto de 
três prédios abrigou um dos principais centros de tortura do regime militar. Uma
delegacia funciona atualmente no local, que é reivindicado por entidades de 
direitos humanos e vítimas da ditadura.
A audiência busca pressionar as autoridades estaduais a apresentarem uma 
proposta para o local. O ato é organizado pelo presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Casa, deputado Emidio de Souza (PT), e por entidades como o 
Núcleo de Preservação da Memória Política.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/alesp-centro-de-
memoria-doi-codi/  

Fonte: Congresso em Foco
Título: Senado aprova Carreiro como embaixador em Portugal e abre vaga no TCU
Descrição: Quebrando uma tradição iniciada no governo Lula, o presidente Jair 
Bolsonaro indicou e o Senado aprovou nesta terça-feira (30) um nome de fora do 
corpo diplomático para chefiar a Embaixada do Brasil em Portugal. Ministro do 
Tribunal de Contas da União (TCU), Raimundo Carreiro representará o país em 
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Lisboa. Com sua indicação para o cargo, [ ]The post Senado aprova Carreiro como 
embaixador em Portugal e abre vaga no TCU appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/senado-aprova-
carreiro-como-embaixador-em-portugal-e-abre-vaga-no-tcu/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Grupo Puebla - Alemães alinham-se com a esquerda Latino Americana
Url :https://www.defesanet.com.br/ghl/noticia/42868/Grupo-Puebla---Alemaes-
alinham-se-com-a-esquerda-Latino-Americana/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 20:38:24
Título: MST impõe derrota a João Doria, e votação do “PL da Grilagem” é adiada 
na Assembleia de SP
Descrição: Acordo entre governo e oposição determina fim de sessão, após 
deputado bolsonarista ofender agricultores e gerar revolta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/mst-impoe-derrota-a-joao-doria-
e-votacao-do-pl-da-grilagem-e-adiada-na-assembleia-de-sp

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 01:03:02
Título: Tortura: PM arrasta homem negro algemado em moto por rua de SP, veja 
vídeo
Descrição: Nas imagens é possível ver um homem correndo para não cair no chão 
enquanto é puxado pela moto de um policial militar, corporação diz que investiga
o caso
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-arrasta-homem-algemado-moto-video/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 16:56:10
Título: Porto Alegre ganha Feira Agroecológica no Cais
Descrição: A feira venderá alimentos orgânicos certificados e funcionará às 
quartas das 15h30 às 20h30
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/porto-alegre-ganha-feira-
agroecologica-no-cais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 15:57:31
Título: Universidade de Brasília retoma atividades presenciais no dia 7 de 
dezembro
Descrição: Regras foram definidas em resolução do Conselho de Administração da 
universidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/universidade-de-brasilia-retoma-
atividades-presenciais-no-dia-7-de-dezembro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 15:25:10
Título: Estudo aponta que envelhecimento do sistema imunológico está associado a
casos graves de covid
Descrição: Pesquisa liderada pela UFRJ e Fiocruz indica também que a 
imunodeficiência aguda pode explicar as reinfecções
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/estudo-aponta-que-
envelhecimento-do-sistema-imunologico-esta-associado-a-casos-graves-de-covid

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 17:40:59
Título: Lula ao Grupo de Puebla: “O novo normal é a gente brigar pela 
sobrevivência outra vez”, veja vídeo
Descrição: Em discurso para o encontro que acontece no México, o ex-presidente 
defendeu a união da América Latina e Caribe para a construção de \uma nova 
governança global\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-novo-normal-brigar-sobrevivencia/
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Data: 2021-11-30 09:02:46
Título: Bolsonaro dá calote e Brasil pode perder direito a voto na FAO
Descrição: Desde que chegou ao Planalto, Bolsonaro ignorou fundo da ONU para 
combate à fome, que foi presidido por José Graziano, ex-ministro do governo 
Lula. Dívida do Brasil chega a R$ 296,5 milhões.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-da-calote-e-
brasil-pode-perder-direito-a-voto-na-fao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 14:23:21
Título: MST ocupa sede do Incra em SP contra despejo de 450 famílias do 
Acampamento Marielle Vive 
Descrição: Ato é seguido por duas manifestações nesta terça, uma no TJSP e outra
na Alesp
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/mst-ocupa-sede-do-incra-em-sp-
contra-despejo-de-450-familias-do-acampamento-marielle-vive
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 12:55:10
Título: Casamento com Centrão: Bolsonaro se filia ao PL com multidão de 
engravatados e poucos fãs
Descrição: Evento de filiação teve acesso negado a imprensa e paródia de \Baile 
de Favela\ com letra que ataca as mulheres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/casamento-com-centrao-bolsonaro-
se-filia-ao-pl-com-multidao-de-engravatados-e-poucos-fas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 12:05:57
Título: Reitor da Unisinos rejeita condecoração do Itamaraty e critica Bolsonaro
Descrição: Incapacidade do governo federal em conduzir políticas públicas é o 
motivo pelo declínio da honraria, diz carta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/reitor-da-unisinos-rejeita-
condecoracao-do-itamaraty-e-critica-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 11:28:09
Título: Em debate no Senado, substituição do PAA pelo Alimenta Brasil preocupa 
movimentos populares
Descrição: Segmento aponta tentativa do governo de apagar digital do PT e da 
sociedade civil, pesquisadora analisa legado do PAA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/em-debate-no-senado-
substituicao-do-paa-pelo-alimenta-brasil-preocupa-movimentos-populares
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-30 08:08:16
Título: Mulheres convocam manifestação nacional “Bolsonaro nunca mais” para 4 de
dezembro 
Descrição: Inspirado no #EleNão, o ato é organizado por coletivos feministas, 
setoriais de partidos políticos e centrais sindicais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/30/mulheres-convocam-manifestacao-
nacional-bolsonaro-nunca-mais-para-4-de-dezembro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-01 00:30:37
Título: Facebook e Instagram ‘não’ estão entre os 10 sites principais do Brasil
Descrição: As duas empresas de aplicação na internet que pertencem a Mark 
Zuckerberg, Facebook e Instagram, &#8216,não&#8217, estão entre os 10 sites 
principais do Brasil. Os dados são da Alexa, serviço 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/facebook-e-instagram-nao-estao-
entre-os-10-sites-principais-do-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-30 21:50:08
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Título: Rumo ao décimo: veja os 9 partidos pelos quais Jair Bolsonaro já passou 
em 32 anos de política
Descrição: Sem a presença de Aristides, até que enfim a Noivinha se casou nesta 
terça-feira (30/11) com o PL de Valdemar da Costa Neto. No entanto, a fidelidade
não é algo  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog
do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/rumo-ao-decimo-veja-os-9-partidos-
pelos-quais-jair-bolsonaro-ja-passou-em-32-anos-de-politica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-30 18:09:14
Título: Em nota, PT critica senador do partido que votou ‘isolado’ a favor do 
Orçamento Secreto
Descrição: A presidenta nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT-
PR),publicou nota oficial do partido condenando o voto &#8216,isolado&#8217, do 
senador Rogério Carvalho (PT-SE) a favor do Orçamento Secreto no Congresso 
Nacional. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/em-nota-pt-critica-senador-do-
partido-que-votou-isolado-a-favor-do-orcamento-secreto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 01:58:17
Título: O “relógio” da história é cruel – Por Valerio Arcary
Descrição: \O relógio da história não anda sempre para frente. Às vezes, ele 
para. Outras vezes anda para trás. Quando isso acontece precipitam-se regressões
históricas\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/valerioarcary/o-relogio-da-historia-
e-cruel-por-valerio-arcary/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 01:00:02
Título: UNE promove “Circuito de Capacitação em Cultura e Arte” em evento 
presencial e virtual
Descrição: A formação gratuita será oferecida para jovens entre os dias 2 a 4 de
dezembro, na Universidade Zumbi do Palmares, em São Paulo, e nas plataformas 
digitais da entidade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/une-promove-circuito-capacitacao-
cultura-arte-evento-presencial-virtual/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 21:48:40
Título: Lula teria mais votos em SP com Alckmin como vice, apontam dados 
preliminares de pesquisa
Descrição: PSB encomendou pesquisa interna para testar a possibilidade de uma 
chapa entre Lula e Alckmin, Fórum teve acesso às primeiras parciais. Confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-mais-votos-alckmin-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 21:25:49
Título: Doze anos após golpe, esquerda retoma presidência em Honduras
Descrição: Com as eleições de domingo, a ex-primeira dama Xiomara Castro se 
tornou a primeira mulher presidenta de Honduras
Url :https://revistaforum.com.br/global/12-anos-golpe-esquerda-presidencia-
honduras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 20:29:01
Título: Rachadinhas: 2ª Turma do STF mantém foro privilegiado de Flávio 
Bolsonaro
Descrição: Por 3 votos a 1, o colegiado rejeitou ação do Ministério Público do 
Rio de Janeiro, veja quem votou contra e a favor
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/rachadinhas-2a-turma-do-stf-mantem-foro-
privilegiado-de-flavio-bolsonaro/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 19:33:29
Título: Brasil encerra 2021 na marcha à ré ou há horizonte?
Descrição: Kakay, advogado que lança amanhã Muito além do Direito, e José Paulo 
Kupfer, analista econômico, comentam os desafios e percalços do Pais para 2022 à
luz da tragédia social, econômica, institucional e humana que vivenciamos nessa 
Era Bolsonaro #RevistaFórum #TVFórum #aovivo Apoie o jornalismo da Revista 
Fórum!Assine aqui: https://revistaforum.com.br/apoieDOE COM PIX pela chave: 
pix@revistaforum.com.brFaça uma [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/brasil-encerra-2021-na-marcha-a-re-ou-
ha-horizonte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 18:42:56
Título: Vídeo antigo de Eduardo Bolsonaro com crítica ao Centrão viraliza nas 
redes
Descrição: Jair Bolsonaro se filiou oficialmente, nesta terça-feira (30), ao PL,
um dos partidos mais fisiológicos e identificados com o Centrão
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/video-antigo-de-eduardo-
bolsonaro-com-critica-ao-centrao-viraliza-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 17:57:37
Título: Medicamento em dose única para HIV é aprovado pela Anvisa
Descrição: Segundo a agência, a aprovação de um remédio de dose única representa
um avanço, pois simplifica o tratamento e a adesão de pacientes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/medicamento-dose-unica-hiv-aprovado-
pela-anvisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 15:16:04
Título: Bolsonaro abandona discurso contra corrupção em ato de filiação ao PL
Descrição: \Uma filiação é como um casamento. Você agora… não seremos marido e 
mulher, seremos uma família\, disse Bolsonaro a Valdemar da Costa Neto e 
parlamentares do Centrão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-abandona-discurso-contra-
corrupcao-em-ato-de-filiacao-ao-pl/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 14:40:11
Título: Lula terá encontro com Alckmin e Bolsonaro se casa com PL
Descrição: Nesta edição do Fórum Onze e Meia: Lula diz que se for eleito em 2022
não manterá a política de paridade de preços na Petrobras, o encontro do ex-
presidente com Alckmin, o livro de Sergio Moro e o casamento de Bolsonaro com o 
PL, entre outros destaques do dia. Com Tarso Genro, ex-ministro, ex-governador 
do [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-tera-encontro-com-alckmin-e-
bolsonaro-se-casa-com-pl/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 14:38:04
Título: Zanin, advogado de Lula, fala sobre livro de Moro: “muitas inverdades”
Descrição: O bacharel também afirma que a narrativa construída pelo ex-juiz \
pode ser desconstruída com facilidade\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/zanin-livro-moro-inverdades/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 13:25:38
Título: “Agora vamos conversar com Moro sem a proteção da toga”, diz Lula sobre 
candidatura de ex-juiz
Descrição: \Eu acho maravilhoso Moro se colocar como candidato\, afirmou Lula em
entrevista à Rádio Gaúcha
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/agora-vamos-conversar-com-moro-sem-a-
protecao-da-toga-diz-lula/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 12:18:42
Título: Noivinha do centrão, Bolsonaro se casa com PL e trai eleitorado que 
acreditou em discurso contra corrupção
Descrição: Com uma vida política marcada pela promiscuidade partidária, 
Bolsonaro filia-se ao partido comandado por Valdemar da Costa Neto, que foi 
preso por corrupção, sabendo que pode ser traído ou abandonado antes mesmo das 
eleições de 2022
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/plinioteodoro/noivinha-do-centrao-
bolsonaro-se-casa-com-pl-e-trai-eleitorado-que-acreditou-em-discurso-contra-
corrupcao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 12:03:21
Título: “É uma decisão da Petrobras”, diz Lula sobre preço dos combustíveis
Descrição: Petista enfatizou que, se eleito, não manterá a política de paridade 
e que Bolsonaro não governa: \É uma anomalia criada pelo discurso de ódio contra
o PT em 2018\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/decisao-da-petrobras-lula-preco-dos-
combustiveis/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 11:31:25
Título: Governo Bolsonaro: mais de 4 milhões de pessoas voltaram para a pobreza
Descrição: Futuro incerto do programa Auxílio Brasil pode piorar o quadro de 
miséria no país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-bolsonaro-milhoes-voltaram-
pobreza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-30 09:49:03
Título: Orquestra da FAB toca para Bolsonaro música de compositor ídolo de 
Hitler
Descrição: A ópera \Os Mestres-Cantores de Nuremberg\, do compositor alemão 
Richard Wagner, é uma das favoritas dos nazistas. Compromisso estava fora da 
agenda de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/orquestra-da-fab-toca-para-bolsonaro-
musica-de-compositor-idolo-de-hitler/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-11-30 10:00:44
Título: O Brasil onde você é preto ou pardo somente quando interessa
Descrição: Denúncias de pessoas brancas se autodeclarando pretas em eleição da 
OAB-DF trazem novamente ao debate a instrumentalização da cor da pele como forma
de ocupar um espaço historicamente negado justamente a negros e negras.The post 
O Brasil onde você é preto ou pardo somente quando interessa appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/11/30/brasil-onde-voce-preto-pardo-quando-
interessa/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-01 04:30:54
Título: Veja a posição de André Mendonça sobre temas como aborto, armas, drogas 
e outros
Descrição: RIO — A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado analisa 
nesta terça-feira a indicação do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, 
para a vaga do decano Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). 
Após a votação na comissão, caberá ao plenário do Senado aprovar ou rejeitar a 
indicação do presidente Jair Bolsonaro (PL).Indicado ao STF por Bolsonaro desde 
julho, Mendonça enfrentou resistência de Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da
Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), para pautar sua sabatina na 
Casa. 
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Url :https://oglobo.globo.com/politica/veja-posicao-de-andre-mendonca-sobre-
temas-como-aborto-armas-drogas-outros-25299971

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-01 01:28:05
Título: Ômicron: dados ainda são insuficientes, mas variante tem potencial 
gigantesco de disseminação, diz virologista
Descrição: Dois elementos são fundamentais para entender prováveis efeitos da 
ômicron no Brasil: dados sobre como as mutações afetam ou não a eficácia vacinal
e informações sobre comportamento da variante em países com cobertura vacinal 
maior que no sul da África.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59468254?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-30 11:00:12
Título: Janaína Dutra: quem foi a 1ª travesti a ter carteira da OAB homenageada 
pelo Google
Descrição: Morta em 2004, ela faria 61 anos nesta terça-feira (30/11) e foi 
homenageada pelo Doogle do Google.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59476084?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-01 00:00:00
Título: Evangélicos serão maioria no Brasil em 10 anos, disse Mendonça, indicado
ao STF
Descrição: André Mendonça, indicado do presidente Jair Bolsonaro a uma vaga no 
STF (Supremo Tribunal Federal), diz ver o Brasil como um \celeiro do povo 
evangélico no mundo\ e entende que o país está em \um processo de conversão\ no 
qual essa corrente religiosa será majoritária em dez anos.Leia mais (12/01/2021 
- 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/evangelicos-serao-maioria-no-brasil-em-10-anos-disse-
mendonca-indicado-ao-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-01 00:00:00
Título: Mendonça diz que foi visto como 'padreco' e só estudou direito para 
agradar aos pais
Descrição: \Quando eu me formei, o máximo que eu sonhava era ser juiz de 
direito. Depois de uns anos, nem isso. Fui diminuindo minha expectativa.\Leia 
mais (12/01/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/mendonca-diz-que-foi-visto-como-padreco-e-so-estudou-direito-
para-agradar-aos-pais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-30 00:00:00
Título: Estudantes de direito de SP vão a Brasília entregar manifesto contra 
André Mendonça no STF
Descrição: Um grupo de estudantes de Direito de São Paulo embarcou de ônibus 
para Brasília para entregar nesta quarta (1º) ao senador Davi Alcolumbre (DEM-
AP) um manifesto contra a aprovação do nome de André Mendonça para o STF 
(Supremo Tribunal Federal).Leia mais (11/30/2021 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/estudantes-de-direito-de-sp-vao-a-brasilia-
entregar-manifesto-contra-andre-mendonca-no-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-30 00:00:00
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Título: Mais de 20% dos ataques contra jornalistas em 2021 mencionaram gênero ou
sexualidade
Descrição: Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji) revela que, dos 335 ataques direcionados a profissionais 
da imprensa entre janeiro e outubro deste ano, 23,3% utilizaram o gênero, a 
sexualidade ou a orientação sexual como argumentos para a agressão.Leia mais 
(11/30/2021 - 20h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/mais-de-20-dos-ataques-contra-jornalistas-em-
2021-mencionaram-genero-ou-sexualidade.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-30 00:00:00
Título: Lula indica chance de aliança com Alckmin e elogia ex-governador de SP
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em entrevista 
para a Rádio Gaúcha, que espera Geraldo Alckmin (PSDB) definir seu partido para 
decidir sobre a possibilidade de o ex-governador de São Paulo integrar sua chapa
para as eleições de 2022 como candidato a vice.Leia mais (11/30/2021 - 14h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/lula-indica-chance-de-alianca-com-alckmin-e-elogia-ex-
governador-de-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-30 00:00:00
Título: Evangélicos progressistas pedem que senadores rejeitem André Mendonça no
STF
Descrição: Uma frente de evangélicos progressistas lançará nesta terça (30) uma 
carta aberta pedindo que senadores não aprovem André Mendonça para uma das vagas
no STF (Supremo Tribunal Federal). A proposta é se contrapor à mais volumosa ala
de pastores bolsonaristas, que têm assumido a defesa do ex-ministro da Justiça e
ex-advogado-geral da União de Jair Bolsonaro.Leia mais (11/30/2021 - 14h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/11/evangelicos-progressistas-pedem-que-
senadores-rejeitem-andre-mendonca-no-stf.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-30 22:48:00
Título: Câmara pode votar nesta quarta-feira MP que destina milho da Conab a 
pequenos criadores de animais
Descrição: Também está na pauta o projeto que lista os profissionais da rede de 
educação que poderão ser beneficiados com 70% dos recursos do Fundeb
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/833150-camara-pode-votar-nesta-quarta-
feira-mp-que-destina-milho-da-conab-a-pequenos-criadores-de-animais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-30 21:27:00
Título: Aprovada urgência para projeto que amplia até 2026 isenção de IPI sobre 
carro para pessoa com deficiência
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/833044-aprovada-urgencia-para-projeto-
que-amplia-ate-2026-isencao-de-ipi-sobre-carro-para-pessoa-com-deficiencia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-30 19:31:13
Título: Governo da Colômbia saúda decisão dos EUA de retirar as FARC da lista de
organizações terroristas
Descrição: O governo da Colômbia considerou que a decisão dos Estados Unidos, 
anunciada nesta terça-feira (30), de eliminar as Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (FARC) de sua lista de organizações terroristas representa um 
endosso à implementação do Acordo Paz.
Url :https://br.sputniknews.com/20211130/governo-da-colombia-sauda-decisao-dos-
eua-de-retirar-as-farc-da-lista-de-organizacoes-terroristas-20469008.html
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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-11-30 20:52:16
Título: “Alguém mata um policial, a polícia mata mais. É um ciclo”, diz 
pesquisadora
Descrição: Mortes no Complexo do Salgueiro reforçam a pesquisa de Terine Husek 
Coelho de que quando morre um policial em serviço a chance de civis morrerem no 
mesmo dia aumenta em 1150%
Url :https://apublica.org/2021/11/alguem-mata-um-policial-a-policia-mata-mais-e-
um-ciclo-diz-pesquisadora/
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