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Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-02 05:00:10
Título: Brasil tem a maior proporção de crianças de 6 a 14 anos fora da escola
dos últimos seis anos, diz levantamento
Descrição: RIO - Levantamento do Todos Pela Educação mostra que o Brasil tem o
maior número de crianças de 6 a 14 anos fora da escola dos últimos seis anos. De
acordo com o estudo, com base nos dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua) do segundo trimestre de 2021, 244 mil crianças e
jovens nessa faixa não estavam frequentando as aulas.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/brasil-tem-maior-proporcao-decriancas-de-6-14-anos-fora-da-escola-dos-ultimos-seis-anos-diz-levantamento25302026
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-01 21:44:00
Título: A angústia dos aposentados que temem não receber precatórios em 2022 por
conta da PEC
Descrição: Um terço dos precatórios originalmente previstos para pagamento no
ano que vem são para beneficiários do INSS, e PEC em vias de aprovação vai jogálos em um limbo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59498952?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: MST
Data: 2021-12-01
Título: Em carta, Noam Chomsky e Vijay Prashad declaram apoio ao acampamento
Marielle Vive, do MST
Descrição: Escritores denunciam tentativa de expulsar 450 famílias em Valinhos,
no interior de SP….A ordem judicial contraria a Lei 14.216/21, promulgada pelo
Congresso Nacional em outubro desse ano e que suspende até o dia 31 de dezembro
as remoções forçadas, por conta da crise sanitária. As famílias do acampamento
estão há mais de três anos e sete meses vivendo no local. Em 2018, quando houve
a ocupação da área, a fazenda era mantida abandonada e improdutiva por seu
proprietário cartorário.
Url : https://mst.org.br/2021/12/01/em-carta-noam-chomsky-e-vijay-prashaddeclaram-apoio-ao-acampamento-marielle-vive-do-mst/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-02 00:00:00
Título: Grilagem no Brasil acontece por meio de fraudes e corrupção, diz
pesquisa da Transparência Internacional
Descrição: Pesquisa da filial brasileira da Transparência Internacional aponta
para as fraudes e corrupção como meios utilizados para a grilagem de terra no
Brasil. A entidade analisou 11 investigações do Ministério Público Federal em 8
estados e identificou 21 fatores que viabilizam a prática.Leia mais (12/02/2021
- 06h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/grilagem-no-brasil-acontece-por-meio-de-fraudes-ecorrupcao-diz-pesquisa-da-transparencia-internacional.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-02 01:19:00
Título: Pedido de vista adia votação de relatório final do Grupo de Trabalho
sobre Código de Mineração
Descrição: Análise do parecer deve ficar para a próxima semana
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/833819-pedido-de-vista-adia-votacao-derelatorio-final-do-grupo-de-trabalho-sobre-codigo-de-mineracao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 14:00:20
Título: Sai garimpo, fica o mercúrio: saiba quais as consequências para o meio
ambiente no Rio Madeira
Descrição: Depois da repercussão na imprensa e nas redes sociais, operação
conjunta foi realizada e apenas uma pessoa foi presa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/sai-garimpo-fica-o-mercuriosaiba-quais-as-consequencias-para-o-meio-ambiente-no-rio-madeira
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 18:33:30
Título: André Mendonça passa nos dois testes do Senado e ganha cadeira no STF
Descrição: Plenário aprovou nome do ex-ministro de Bolsonaro por 47 X 32,
menções ao perfil evangélico do advogado tiveram destaque
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/em-sessao-marcada-por-acenosconservadores-andre-mendonca-passa-no-primeiro-teste-no-senado
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-01 22:10:16
Título: STF: Barroso estende até março de 2022 a suspensão de despejos e
desocupações na pandemia
Descrição: Para o ministro, há urgência no tema, tendo em vista que a pandemia
ainda não terminou e existe um elevado número de famílias ameaçadas de despejo.
Url :https://br.sputniknews.com/20211201/stf-barroso-estende-ate-marco-de-2022a-suspensao-de-despejos-e-desocupacoes-na-pandemia-20485651.html
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: Viomundo
Data: 2021-12-01
Título: Mário Scheffer e Caio Rosenthal advertem: De modelo mundial no combate à Aids,
Brasil pode ter nova onda de infecções por HIV
Descrição: A péssima gestão da pandemia de Covid-19 e o moralismo do governo
Jair Bolsonaro resultaram no cancelamento da prevenção contra a Aids no Brasil.
Nesta quarta-feira (1º), Dia Mundial de Luta contra a Aids, é preciso lembrar
que houve grande queda na realização de testes de HIV, o que faz acumular casos
não diagnosticados, aumentar a transmissão do vírus e o número de pessoas que
deixam de iniciar o tratamento. Em 2021, até setembro, a distribuição de
preservativos pelo Ministério da Saúde não chegava à metade das 468 milhões de
camisinhas ofertadas pelo SUS em 2019. Em 2020, foram distribuídos 115 milhões
de preservativos a menos na comparação com o ano anterior.
Url : https://www.viomundo.com.br/blogdasaude/mario-scheffer-e-caio-rosenthaladvertem-de-modelo-mundial-no-combate-a-aids-brasil-pode-ter-nova-onda-deinfeccoes-por-hiv.html
Fonte: Vatican News - Português
Título: Dia Mundial contra a Aids: tratamento para todos, diz o Papa
Descrição: \Faço votos por um renovado empenho solidário para garantir
tratamentos de saúde équos e eficazes”, disse o Papa ao final da Audiência
Geral. O Pontífice também pediu a oração dos fiéis por sua 35a Viagem Apostólica
internacional, que o levará a Chipre e Grécia.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-12/papa-francisco-audienciageral-aids-viagem-chipre-grecia.html
Fonte: Poder360

Título: Pesquisadores deixam cargos na Capes e total de renúncias chega a 80
Descrição: 28 cientistas da Química se juntam aos 52 que saíram da instituição
na 2ª feira (29.nov)
Url :https://www.poder360.com.br/educacao/pesquisadores-deixam-cargos-na-capese-total-de-renuncias-chega-a-80/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 22:12:55
Título: Represália? PF demite delegada responsável pela prisão de Allan dos
Santos
Descrição: Dominique de Castro Oliveira, que atuava junto à Interpol, é a
terceira pessoa ligada à prisão do blogueiro bolsonarista a ser exonerada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/represalia-pf-demite-delegadaresponsavel-pela-prisao-de-allan-dos-santos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 18:59:13
Título: Nova manifestação contra a privatização da Cemig acontece nesta quinta
(2) em BH
Descrição: Ato será 12h em frente à sede da empresa, e conta com a presença de
Guilherme Boulos, do MTST
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/nova-manifestacao-contra-aprivatizacao-da-cemig-acontece-nesta-quinta-2-em-bh
Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-01 19:08:41
Título: Facebook Papers: as provas que faltavam para mostrar como a rede
manipulou você
Descrição: Documentos internos da delatora Francis Haugen revelam alertas
ignorados sobre como o algoritmo promovia extremismo, racismo e manipulava
jovens para lucrar.The post Facebook Papers: as provas que faltavam para mostrar
como a rede manipulou você appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/01/facebook-papers-provas-rede-manipulouvoce/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 17:57:46
Título: Com mais de 250 organizações, Coalizão Negra por Direitos realiza
encontro em Olinda (PE)
Descrição: Proposta do evento é realizar uma análise da conjuntura e definir
atuação da organização em 2022, mirando nas eleições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/com-mais-de-250-organizacoescoalizao-negra-por-direitos-realiza-encontro-em-olinda-pe
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 19:07:02
Título: Lula e Dilma defendem unidade do progressismo na América Latina contra
extrema direita
Descrição: Encontro do Grupo de Puebla reúne 150 líderes mundiais e termina
nesta quarta-feira (1), no México
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/lula-e-dilma-defendem-unidadedo-progressismo-na-america-latina-contra-extrema-direita
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 21:26:22
Título: Lula participa de sessão especial de “Marighella” no Sindicato do
Metalúrgicos
Descrição: A apresentação será fechada ao público e, além de Lula, estarão
presentes Fernando Haddad, outras lideranças políticas, parte do elenco e a neta
do protagonista, Maria Fernandes Marighella
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lula-participa-de-sessao-especial-demarighella-no-sindicato-do-metalurgicos/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-02
Título: Deputados do PSB aprovam criação de federação partidária com o PT em
torno da candidatura Lula
Descrição: Dos 30 deputados da bancada, 25 decidiram que o melhor caminho é a
união com o PT e a decisão foi transmitida ao presidente Carlos Siqueira – o que
abre caminho para a aliança nacional com o ex-presidente Lula
Url : https://www.brasil247.com/poder/deputados-do-psb-aprovam-criacao-defederacao-partidaria-com-o-pt-em-torno-da-candidatura-lula
Fonte: Poder360
Título: Senado rejeita indicação ao CNMP de juiz ligado à Lava Jato
Descrição: Nome do desembargador Roberto da Silva Fragale Filho para o CNJ
também foi declinado
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/senado-rejeita-indicacao-ao-cnmp-dejuiz-ligado-a-lava-jato/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: STJ anula condenações 13 condenações de Moro na Lava Jato
Descrição: Decisão, que beneficia ex-ministro Antonio Palocci e ex-tesoureiro do
PT João Vaccari Neto, se baseou em precedente do STF, que estabelece que casos
relacionados a caixa dois devem ser julgados pela Justiça Eleitoral.
Url :https://www.dw.com/pt-br/stj-anula-condenações-13-condenações-de-moro-nalava-jato/a-59991613?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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-capacitacaocultura-arte-evento-presencial-virtual/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 17:55:00
Título: Vereadoras propõem que violência de gênero na política seja considerada
quebra de decoro
Descrição: Projeto de lei é de autoria das parlamentares porto alegrenses Bruna
Rodrigues e Daiana Santos, ambas do PCdoB
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/vereadoras-propoem-queviolencia-de-genero-na-politica-seja-considerada-quebra-de-decoro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 17:28:20
Título: Atingidos por barragem de Antônio Pereira (MG) paralisam rodovia e
reivindicam direitos
Descrição: Moradores do distrito sofrem com o risco do rompimento da barragem da
Vale
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/atingidos-por-barragem-deantonio-pereira-mg-paralisam-rodovia-e-reivindicam-direitos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 17:03:02
Título: \Nós somos alternativa de governo\, diz Dirceu sobre Lula nas eleições
de 2022
Descrição: Enfrentamento ao bolsonarismo e reconstrução do país foram temas
abordados por José Dirceu em visita ao RS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/nos-somos-alternativa-degoverno-diz-dirceu-sobre-lula-nas-eleicoes-de-2022
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2021-12-01 16:57:37
Título: Nova variante ômicron expôs desigualdades na política internacional de
combate à covid-19
Descrição: África do Sul, alvo de restrições internacionais de viagens, defendeu
quebra de patentes de vacina em outubro de 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/nova-variante-omicron-exposdesigualdades-na-politica-internacional-de-combate-a-covid-19
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 16:41:47
Título: STF mantém foro privilegiado de Flávio Bolsonaro no caso da 'rachadinha'
Descrição: Ministros também decidiram anular a maioria dos relatórios do Coaf
que embasaram a denúncia contra o senador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/stf-mantem-foro-privilegiado-deflavio-bolsonaro-no-caso-da-rachadinha
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 16:20:39
Título: Candidato de extrema direita do Chile faz tour pelos EUA
Descrição: Encontro com empresários e reuniões em organizações conservadoras
marcam agenda de Kast
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/candidato-de-extrema-direita-dochile-faz-tour-pelos-eua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 16:13:56
Título: Mais de 100 famílias serão beneficiadas com uso terapêutico da maconha
em Pernambuco
Descrição: Agora autorizada, a Amme Medicinal pode produzir medicamentos para
doenças como fibromialgia, Parkinson e dores crônicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/mais-de-100-familias-seraobeneficiadas-com-uso-terapeutico-da-maconha-em-pernambuco
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 14:23:41
Título: Lula diz que se eleito vai acabar com a política de aumentos constantes
do gás e da gasolina
Descrição: Em entrevista à Rádio Gaúcha, ex-presidente afirmou que mudará a
política de preços da Petrobrás
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/lula-diz-que-se-eleito-vaiacabar-com-a-politica-de-aumentos-constantes-do-gas-e-da-gasolina
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 12:57:10
Título: BA: Grupo armado leva terror a assentamento do MST: “Disseram que vão
voltar e nos liquidar”
Descrição: Ex-assentado se aliou a grupo bolsonarista no sul da Bahia e tem
promovido ataques dentro da área do movimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/ba-grupo-armado-leva-terror-aassentamento-do-mst-disseram-que-vao-voltar-e-nos-liquidar
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 10:20:07
Título: Operação da PM mata morador e deixa jovem grávida ferida em ocupação de
Campo Magro no Paraná
Descrição: Para afastar moradores do local do crime, policiais atiraram balas de
borracha e gás lacrimogêneo contra a população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/operacao-da-pm-mata-morador-edeixa-jovem-gravida-ferida-em-ocupacao-de-campo-magro-no-parana
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 10:03:19
Título: Candidato governista reconhece vitória da esquerda nas eleições em
Honduras

Descrição: Nasry Asfura reconheceu a derrota antes das autoridades eleitorais
terminarem a apuração do pleito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/candidato-governista-reconhecevitoria-da-esquerda-nas-eleicoes-em-honduras
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-01 07:55:56
Título: Um ano do desaparecimento de Lichita, a criança capturada pelo exército
paraguaio
Descrição: Família tem refúgio político na Argentina, onde reuniram centenas de
militantes em frente à embaixada do Paraguai
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/um-ano-do-desaparecimento-delichita-a-crianca-capturada-pelo-exercito-paraguaio
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-01 23:42:45
Título: R$ 17 bilhões de renúncia fiscal para grandes empresas e o servidor fica
sem aumento, por Requião Filho
Descrição: Por Requião Filho* O golpe taí, cai quem quer! Já diz a letra da
música. Mas o Governo Ratinho taí fazendo o que quer, com apoio da bancada
governista na Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/r-17-bilhoes-de-renuncia-fiscalpara-grandes-empresas-e-o-servidor-fica-sem-aumento-por-requiao-filho/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-01 23:03:16
Título: Governo tenta emplacar nova minirreforma trabalhista
Descrição: Por Enio Verri* Mesmo depois do Senado ter rejeitado ainda no mês de
setembro a Minirreforma Trabalhista (MP 1.045/21), o Governo não desiste de
tentar retirar direitos do trabalhador
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/governo-tenta-emplacar-novaminirreforma-trabalhista/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-01 13:58:24
Título: Frentistas caem no samba para comemorar derrota da emenda Kim Kataguiri,
siga
Descrição: Sinpospetro convoca live para 8 de dezembro no Dia Nacional de Defesa
do Emprego dos Frentistas Luta dos trabalhadores em postos de combustíveis
rendeu três prêmios:
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/frentistas-caem-no-samba-paracomemorar-derrota-da-emenda-kim-kataguiri-siga/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 01:57:37
Título: A volta do movimento contra a carestia – Por Raimundo Bonfim
Descrição: Sem previsão de crescimento econômico em 2022, o povo não terá outra
saída a não ser se organizar e se colocar em luta por sua sobrevivência, assim
como o fez no movimento contra a carestia no início dos anos 1980
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-volta-do-movimento-contra-a-carestiapor-raimundo-bonfim/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 01:02:36
Título: LGBT, negra e periférica: PT-SP elege sua mais jovem Secretária de
Mulheres
Descrição: Fernanda Curti, 26 anos, foi eleita para importante cargo na
Executiva do partido em votação histórica, entre suas prioridades estão o
combate à violência política de gênero e a paridade entre homens e mulheres na
distribuição do Fundo Eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/pt-sp-jovem-secretaria-mulheresfernanda-curti/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 00:34:42
Título: Começou cedo: “Um passo para o homem, mas um salto para os evangélicos”,
diz Mendonça
Descrição: Assim que acabou a sessão de aprovação de seu nome para o STF, o
radical evangélico apadrinhado de Bolsonaro já fez um discurso com forte teor
religioso, ainda que tenha falado de laicidade antes da votação
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/comecou-cedo-passo-homem-saltoevangelicos-mendonca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 22:05:01
Título: “PL antiterrorismo” cria polícia política para Bolsonaro perseguir
opositores, denunciam entidades
Descrição: Proposta em pauta na Câmara deve criminalizar movimentos sociais e
qualquer oposição ao governo, em nota técnica, entidades falam em \uma das
maiores ameaças à democracia brasileira\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pl-antiterrorismo-policia-politicabolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 18:09:35
Título: Tortura: PM-SP afasta policial que arrastou homem negro algemado em moto
Descrição: “É um escárnio. A sociedade não pode tolerar um episódio desses, que
fere todos os protocolos da PM e atenta ferozmente contra a dignidade da pessoa
humana”, disse Elizeu Lopes, ouvidor da polícia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tortura-pm-sp-afasta-policial-quearrastou-homem-negro-algemado-em-moto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 14:29:41
Título: Lula e Alckmin têm se falado constantemente sobre chapa presidencial
Descrição: Aliança nacional está avançando e tanto o ex-presidente como o exgovernador de São Paulo admitem conversas. Entenda se essa união fortalece ou
não uma candidatura Lula em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-e-alckmin-tem-se-faladoconstantemente-sobre-chapa-presidencial/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 14:08:07
Título: Citigroup embasa Lula e diz que Petrobras virou “potência em dividendos”
para acionistas
Descrição: Em relatório a \investidores\ em Nova York, maior empresa financeira
do mundo elogia politica de Bolsonaro de aumentar lucro para poucos acionistas
enquanto mantém aumentos sucessivos nos combustíveis. Entenda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/citigroup-embasa-lula-e-diz-quepetrobras-virou-potencia-em-dividendos-para-acionistas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 13:12:22
Título: Incêndio na Boate Kiss: começa o júri que deve ser o mais longo da
história do RS
Descrição: Quatro réus são acusados pelas mortes de 242 pessoas e a tentativa de
homicídio de outras 636 no incêndio da boa Kiss, em Santa Maria, ocorrido em
janeiro de 2013
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/incendio-na-boate-kiss-comeca-o-jurique-deve-ser-o-mais-longo-da-historia-do-rs/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 12:30:54
Título: TV evangélica recebe R$ 3,7 milhões para fazer propaganda do governo
Bolsonaro

Descrição: Montante ultrapassa o que foi repassado a canais como TV Cultura e
ESPN. TV Gênesis pertence à igreja Sara Nossa Terra, liderada pelo bispo e exdeputado federal Robson Rodovalho
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tv-evangelica-propaganda-governobolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 11:22:16
Título: Petrobras entrega refinaria para fundo árabe após viagem de Bolsonaro a
Dubai
Descrição: Fundo Mubadala assume a partir de hoje a gestão da Refinaria
Landulpho Alves, na Bahia. Valor de venda, abaixo do mercado, foi estipulado em
estudo do BTG Pactual, de Paulo Guedes. No Oriente Médio, Bolsonaro estaria
negociando com o mesmo fundo a venda da Petrobras.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/petrobras-entrega-refinariapara-fundo-arabe-apos-viagem-de-bolsonaro-a-dubai/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-01 09:38:29
Título: Após filiação de Bolsonaro ao PL, Thammy Miranda deixa o partido: “sofri
ataques da família”
Descrição: O vereador paulista não foi a única baixa no partido, veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-filiacao-de-bolsonaro-ao-plthammy-miranda-deixa-o-partido-sofri-ataques-da-familia/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-01 03:00:00
Título: Necropolítica na América Latina: “Trata-se de deixar as pessoas e a
Natureza morrerem para manter a economia viva”. Entrevista especial com Eduardo
Gudynas
Descrição:
A situação social, econômica, política e ambiental da Amér [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614905-necropolitica-na-america-latina-trata-sede-deixar-as-pessoas-e-a-natureza-morrerem-para-manter-a-economia-vivaentrevista-especial-com-eduardo-gudynas
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-02 06:00:41
Título: ‘Tiro na cabeça não é legítima defesa’, diz irmã de recepcionista morta
por inspetora da Polícia Civil
Descrição: RIO - A família da recepcionista Isadora Calheiros Gomes Pedrosa, de
25 anos, nega que ela mantivesse atualmente uma relação extraconjungal com o
marido da policial civil Carla Patrícia Novaes da Silva de Melo, de 38, o
empresário Everton Melo. A jovem foi morta com um tiro na cabeça, na sextafeira, dia 26, em Queimados, pela inspetora, que alegou em depoimento ter
descoberto traições do companheiro e lido mensagens trocadas pelos dois em redes
sociais.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/tiro-na-cabeca-nao-legitima-defesa-diz-irmade-recepcionista-morta-por-inspetora-da-policia-civil-25302211
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-02 04:30:51
Título: No Leblon, 'flanelinhas' estão longe de fazer R$ 4 mil por mês, como
disse ministro
Descrição: RIO - O casal Mônica e Benedito Gomes, de 43 e 56 anos, acordam cedo
no Morro Vila Formosa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para seguirem rumo
ao Leblon, na Zona Sul do Rio, onde trabalham como guardadores de carros.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/no-leblon-flanelinhas-estao-longe-defazer-4-mil-por-mes-como-disse-ministro-25302177
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-02 04:30:18
Título: 20ª Bienal Internacional do Livro do Rio: confira programação completa
do evento

Descrição: A 20ª Bienal Internacional do Livro do Rio começa nesta sexta-feira
(3), no Riocentro, na Barra da Tijuca. A pandemia, no entanto, obrigou o
festival a diminuir de tamanho e adotar o formato híbrido. A Bienall vai ocupar
dois pavilhões do Riocentro. Serão recebidas no máximo 40 mil pessoas por dia
(20 mil por turno).
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/livros/20-bienal-internacional-do-livrodo-rio-confira-programacao-completa-do-evento-25301681
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-01 22:38:43
Título: O que esperar de André Mendonça no STF após aprovação no Senado
Descrição: Indicação de André Mendonça causou polêmica depois que Jair Bolsonaro
disse que o seu escolhido seria ‘terrivelmente evangélico’. Senadores aprovaram
o nome no plenário com placar de 47 votos a 32.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59389598?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-02 00:31:47
Título: Ômicron: brasileiros no Marrocos relatam medo e incerteza diante de
fronteiras fechadas após variante
Descrição: Segundo a embaixada do Brasil no Marrocos, 32 pessoas pediram apoio
consular para deixar país africano.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59499791?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-01 22:15:11
Título: 3 números que mostram o impressionante aumento da fome na América Latina
Descrição: De acordo com relatório recém-divulgado pela ONU, a América Latina
foi a região na qual o número de pessoas passando fome mais cresceu.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59497952?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-01 10:14:23
Título: Foto de onça coberta de cinzas no Pantanal disputa prêmio internacional,
veja 25 finalistas
Descrição: Competição é organizada pelo Museu de História Natural de Londres,
confira os candidatos desta edição.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59486215?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-01 13:53:10
Título: Ômicron: falta de vacinas contribuiu para surgimento de nova variante na
África?
Descrição: Cientistas alertam que todos os países do mundo precisam vacinar suas
populações para evitar mutações novas do coronavírus.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59494616?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-01 12:29:43
Título: Gabriel Boric, candidato da Frente Ampla de esquerda, lidera primeira
pesquisa para o segundo turno no Chile
Descrição: A três semanas da votação decisiva, Boric supera o ultradireitista
José Antonio Kast, que somou mais votos no primeiro turno.
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-12-01/gabriel-boric-candidatoda-frente-ampla-de-esquerda-lidera-primeira-pesquisa-para-o-segundo-turno-nochile.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-01 00:00:00

Título: Temer diz a empresários que eles nunca reclamaram de Lula quando petista
governou o país
Descrição: Estrela de um jantar com empresários nesta semana em São Paulo,
Michel Temer fez considerações sobre todos os potencias candidatos à Presidência
da República em 2022.Leia mais (12/01/2021 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/temer-diz-a-empresarios-que-eles-nuncareclamaram-de-lula-quando-petista-governou-o-pais.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-01 00:00:00
Título: Instituto Marielle Franco lançará pesquisa sobre violência política de
gênero
Descrição: O Instituto Marielle Franco, dirigido pela família da vereadora
assassinada em 2018, lança nesta quinta (2) a pesquisa \Violência Política de
Gênero e Raça no Brasil 2021\, realizada com onze mulheres parlamentares negras
e LGBTQIA+. Foram colhidos depoimentos de nomes como Benedita da Silva, do PT, e
Erika Hilton e Talíria Petrone, do PSOL.Leia mais (12/01/2021 - 20h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/instituto-marielle-franco-lancara-pesquisasobre-violencia-politica-de-genero.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-01 00:00:00
Título: TCU põe em banho-maria julgamento de gastos de Bolsonaro com cartão
Descrição: O TCU (Tribunal de Contas da União) retirou de pauta e deixou em
banho-maria o julgamento da auditoria dos gastos com cartão corporativo do
presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus parentes.Leia mais (12/01/2021 - 19h34)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/tcu-poe-em-banho-maria-julgamento-de-gastos-de-bolsonaro-comcartao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-01 00:00:00
Título: TCU decide vetar nomeações à corte de réus em ação penal ou improbidade
Descrição: Os ministros do TCU (Tribunal de Contas da União) aprovaram nesta
quarta-feira (1º) uma resolução que veta a nomeação à corte de indicados que
respondam a ação penal ou ação de improbidade administrativa.Leia mais
(12/01/2021 - 19h29)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/tcu-decide-vetar-nomeacoes-a-corte-de-reus-em-acaopenal-ou-improbidade.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-02 01:35:00
Título: Câmara aprova projeto que prorroga isenção de IPI na compra de veículo
por pessoa com deficiência e taxista
Descrição: Texto também determina o fim de isenção de PIS/Pasep e Cofins para
produtos químicos, farmacêuticos e hospitalares
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/833758-camara-aprova-projeto-queprorroga-isencao-de-ipi-na-compra-de-veiculo-por-pessoa-com-deficiencia-etaxista/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-02 01:16:00
Título: Câmara aprova medidas de proteção a entregadores de aplicativo durante
pandemia
Descrição: Empresa deverá pagar ao entregador afastado por Covid-19 uma ajuda
financeira durante 15 dias

Url :https://www.camara.leg.br/noticias/833785-camara-aprova-medidas-deprotecao-a-entregadores-de-aplicativo-durante-pandemia/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-02 00:46:00
Título: Câmara aprova MP que destina milho da Conab a pequenos criadores de
animais
Descrição: As compras de milho integram a política de formação de estoques
públicos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/833675-camara-aprova-mp-que-destinamilho-da-conab-a-pequenos-criadores-de-animais/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-02 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 2 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta quinta-feira (2), marcada pelo convite de Putin a Bolsonaro
para visitar a Rússia, pela acusação contra o ex-presidente argentino Macri e
pela saída oficial de Angela Merkel do cargo.
Url :https://br.sputniknews.com/20211202/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-quinta-feira-2-de-dezembro-20486872.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-01 18:07:57
Título: STJ anula condenações de Palocci, Vaccari e outros réus da Lava Jato
Descrição: Nesta quarta-feira (1º), o ministro Jesuíno Rissato, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), anulou as condenações do ex-ministro Antonio Palocci
e do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto no âmbito da Operação Lava Jato.
Url :https://br.sputniknews.com/20211201/stj-anula-condenacoes-de-paloccivaccari-e-outros-reus-da-lava-jato-20483617.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-01 11:50:04
Título: Soldados da Ucrânia pediram à Rússia para salvar Crimeia da OTAN em
2014, diz Lukashenko
Descrição: Segundo presidente belarusso, militares ucranianos pediram aos
colegas russos para barrarem a entrada da OTAN na região. Ao mesmo tempo,
Lukashenko afirmou que, após o referendo, \a Crimeia também se tornou russa de
jure\.
Url :https://br.sputniknews.com/20211201/soldados-da-ucrania-se-ofereceram-arussia-para-salvar-a-crimeia-da-otan-em-2014-diz-lukashenko-20479617.html

