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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 14:11:23
Título: Dia 4: Ato “Bolsonaro Nunca Mais” reforça luta de mulheres por 
democracia e contra o machismo
Descrição: Em Brasília, a concentração acontece a partir das 15h, na Praça 
Marielle Franco, no Setor Comercial Sul.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-bolsonaro-nunca-mais-
reforca-luta-de-mulheres-por-democracia-e-contra-o-machismo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 17:52:16
Título: Com previsão de auxílio de R$ 400, Senado aprova PEC dos Precatórios, 
texto retorna à Câmara 
Descrição: Proposta libera espaço fiscal de R$ 106 bilhões para o pagamento do 
Auxílio Brasil e racha a oposição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/com-previsao-de-auxilio-de-r-
400-senado-aprova-pec-dos-precatorios-texto-retorna-a-camara

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 12:45:23
Título: “Recuperação em V”? PIB encolhe 0,1% e Brasil entra em recessão técnica
Descrição: Base de sustentação do governo Jair Bolsonaro, os negócios dos 
ruralistas sofreram um tombo de 8% - o maior entre todos os setores - o que 
puxou a queda do PIB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/recuperacao-em-v-pib-
encolhe-01-e-brasil-entra-em-recessao-tecnica/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-02 15:04:31
Título: A inflação corrói a renda dos brasileiros, mas ela é mais cruel com quem
tem menos
Descrição: Alta dos preços acumula 10,7% em 12 meses, mas o impacto nos menos 
favorecidos é dois pontos porcentuais maior do que para os privilegiados
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-12-02/a-inflacao-corroi-a-renda-
dos-brasileiros-mas-ela-e-mais-cruel-com-quem-tem-menos.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 13:11:42
Título: Adidas, Nike, Zara e Puma: estudo escancara relação de marcas com 
desmatamento na Amazônia 
Descrição: Produtores de couro, a indústria da moda entram na mira de agência 
ambiental que denuncia 400 empresas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/adidas-nike-zara-e-puma-estudo-
escancara-relacao-de-marcas-com-desmatamento-na-amazonia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 10:51:03
Título: Análise | Mineração avança e pretende explorar 1/3 de todo o estado do 
Ceará
Descrição: Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), desde 2014 as mineradoras
lideram casos de conflito por água em todo o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/analise-mineracao-avanca-e-
pretende-explorar-1-3-de-todo-o-estado-do-ceara

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 07:56:33
Título: Como o garimpo ilegal dominou o Rio Madeira e por que é tão difícil 
acabar com ele 
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Descrição: Mineradores clandestinos ouvidos pelo BdF ajudam a explicar 
proliferação da atividade que preda população ribeirinha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/como-o-garimpo-ilegal-dominou-o-
rio-madeira-e-por-que-e-tao-dificil-acabar-com-ele

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-02
Título: Lula bate recorde de audiência no PodPah e vira assunto mais comentado 
do Twitter no mundo
Descrição: Com cerca de 300 mil pessoas assistindo ao vivo no canal do Youtube, 
a entrevista do ex-presidente Lula (PT) foi a mais vista do canal
Url : https://www.brasil247.com/midia/lula-bate-recorde-de-audiencia-no-podpah-
e-vira-assunto-mais-comentado-do-twitter-no-mundo 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 01:20:13
Título: Live do Podpah com Lula tem mais de 2 milhões de acessos e “flopa” 
transmissão de Bolsonaro
Descrição: Entrevista de Lula ao podcast Podpah chegou a ter quase 300 mil 
ouvintes simultâneos no YouTube, realizada no mesmo horário, live de Bolsonaro 
não chega nem às 50 mil visualizações
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/live-do-podpah-com-lula-tem-mais-
de-2-milhoes-de-acessos-e-flopa-transmissao-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 09:01:09
Título: Presidente do PL, de Bolsonaro, no Maranhão é flagrado com dinheiro de 
propina de orçamento secreto
Descrição: Reportagem de Paulo Cappelli e Rodrigo Rangel na Crusoé mostra 
imagens do deputado Josimar de Maranhãozinho, do PL de Bolsonaro, com maços de 
dinheiro que seriam propina de esquema de corrupção com prefeituras no Maranhão 
abastecidas com emendas.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/presidente-do-pl-de-
bolsonaro-no-maranhao-e-flagrado-com-dinheiro-de-propina-de-orcamento-secreto/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-03 05:50:09
Título: Major Vitor Hugo ameaça merenda de estudantes para alimentar base 
eleitoral em 2022
Descrição: Deputado, defensor do voto impresso e da liberação das armas, 
bolsonarista transforma merenda em moeda de troca para ganhar apoio da cadeia 
leiteira.The post Major Vitor Hugo ameaça merenda de estudantes para alimentar 
base eleitoral em 2022 appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/03/major-vitor-hugo-ameaca-merenda/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 13:02:00
Título: Trabalhadores do BB lançam Dia Nacional de Luta contra volta ao trabalho
presencial
Descrição: Manifestações incluirão tuitaços nas redes com a hahtag 
#DiaNacionalDeLutaNoBB, ações do BB colocam em risco a saúde dos trabalhadores, 
diz o Sindicato dos Bancários
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/trabalhadores-do-bb-
lancam-dia-nacional-de-luta-contra-volta-ao-trabalho-presencial/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 17:22:46
Título: Debandada na Capes: entenda o que está por trás da renúncia de 80 
coordenadores do órgão
Descrição: Paralisação da avaliação de cursos de mestrado e doutorado revoltou 
funcionários por descaso da chefia, diz ex-ministro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/debandada-na-capes-entenda-o-
que-esta-por-tras-da-renuncia-de-80-coordenadores-do-orgao
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frei Betto é homenageado em Cuba com o Prêmio Espacios
Descrição: La Habana, 2 dic (Prensa Latina) O teólogo brasileiro Frei Betto 
recebeu hoje nesta capital o Prêmio Espacios, concedido pela Associação Cubana 
de Comunicadores Sociais, pelo trabalho de sua vida.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493073&SEO=frei-betto-
agasajado-en-cuba-con-premio-espacios

Fonte: Jacobin - Brasil
Data: 2021-12-02
Título: Mais que simples freiras
Descrição: Ativistas católicas Maura Clarke foi covardemente assassinada neste 
dia, em 1980, por um esquadrão da morte salvadorenho treinado nos EUA. Ela e 
suas camaradas conseguiram transformar o trabalho missionário em solidariedade 
anti-imperialista.
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/mais-que-simples-freiras/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 17:12:07
Título: Recife: Armazém do Campo exibe \Marighella\ nesta quinta-feira (02)
Descrição: A atividade é gratuita, mas MST estará recolhendo alimentos não 
perecíveis para Campanha “Natal Sem Fome\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/recife-armazem-do-campo-exibe-
marighella-nesta-quinta-feira-02
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 15:17:40
Título: Como o acesso facilitado a armas de fogo beneficia as milícias no Rio de
Janeiro?
Descrição: Dados obtidos pelo Brasil de Fato apontam 2021 com a maior emissão de
registros de CAC dos últimos três anos no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/como-o-acesso-facilitado-a-
armas-de-fogo-beneficia-as-milicias-no-rio-de-janeiro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 14:12:17
Título: Deputados do RJ criam Prêmio Marielle Franco para iniciativas em 
direitos humanos no estado
Descrição: Vereadora foi assassinada em março de 2016 e investigação ainda não 
apontou motivos e mandante do crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/deputados-do-rj-criam-premio-
marielle-franco-para-iniciativas-em-direitos-humanos-no-estado

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-03 07:00:00
Título: PL inspirado no Caso Klein quer ampliar reparação civil para vítimas de 
abusos sexuais
Descrição: Proposta da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) foi motivada por 
reportagem da Pública que revelou denúncias de esquema de exploração sexual 
mantido pelo fundador das Casas Bahia
Url :https://apublica.org/2021/12/pl-inspirado-no-caso-klein-quer-ampliar-
reparacao-civil-para-vitimas-de-abusos-sexuais/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 19:57:12
Título: Eletricitários de MG estão em greve contra a venda da Cemig
Descrição: Durante a semana, categoria junto com movimentos populares ocuparam a
sede da empresa em Belo Horizonte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/eletricitarios-de-mg-estao-em-
greve-contra-a-venda-da-cemig
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 18:31:23
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Título: No RJ, decisão judicial garante que 96 trans e não binários atualizem o 
RG
Descrição: Ação da Defensoria Pública contou com o apoio do projeto Justiça 
Itinerante Maré/Manguinhos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/no-rj-decisao-judicial-garante-
que-96-trans-e-nao-binarios-atualizem-o-rg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 13:41:38
Título: Na Venezuela, comunas rurais produzem alimentos para merenda escolar de 
86 mil crianças
Descrição: Plano Pueblo a Pueblo, que articula produção de comunas do campo com 
demandas da cidade, irá abastecer 284 escolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/na-venezuela-comunas-rurais-
produzem-alimentos-para-merenda-escolar-de-86-mil-criancas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 13:02:29
Título: Casa de Cultura Mario Quintana tem programação gratuita no mês de 
dezembro em Porto Alegre
Descrição: Dança, música, teatro e circo serão apresentados no Jardim 
Lutzenberger, na Travessa dos Cataventos e no Bruno Kiefer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/casa-de-cultura-mario-quintana-
tem-programacao-gratuita-no-mes-de-dezembro-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 12:26:55
Título: III Mostra de Cinemas Africanos começa hoje na Cinemateca Capitólio em 
Porto Alegre
Descrição: De 2 a 9 de dezembro o público poderá conferir filmes africanos 
reconhecidos em grandes festivais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/iii-mostra-de-cinemas-africanos-
comeca-hoje-na-cinemateca-capitolio-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-02 10:30:59
Título: “Na prática, quem condena é o policial no momento da prisão”, diz Renato
Freitas
Descrição: Vereador de Curitiba (PR) condena método de policias militares e 
guardas municipais nas periferias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/na-pratica-quem-condena-e-o-
policial-no-momento-da-prisao-diz-renato-freitas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-02 21:01:02
Título: Últimas notícias da Covid: Ministério da Saúde confirma cinco casos da 
variante Ômicron no Brasil
Descrição: O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (02/12) cinco 
casos da variante Ômicron no Brasil – três em São Paulo e dois no Distrito 
Federal. São quatro homens e uma  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/noticias-ao-vivo-da-covid-
ministerio-da-saude-confirma-cinco-casos-da-variante-omicron-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-02 20:11:20
Título: Gleisi Hoffmann no 247: ‘federação de esquerda terá apenas um candidato 
a presidente e isso é entrave para entrada do PDT’
Descrição: Federação de esquerda terá apenas um candidato a presidente e isso é 
entrave para entrada do PDT, garantiu a dirigente petista. Diante de várias 
especulações a respeito de quem poderia  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/gleisi-hoffmann-no-247-federacao-
de-esquerda-tera-apenas-um-candidato-a-presidente-e-isso-e-entrave-para-entrada-
do-pdt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-02 19:43:34
Título: Segundo a Veja, Sergio Moro e Ciro Gomes empatam com 5% em pesquisa 
nacional
Descrição: A coluna da Radar, da revista Veja, afirma que Sergio Moro (Podemos) 
e Ciro Gomes (PDT) estão empatados no terceiro lugar, com 5% das intenções de 
voto, em uma pesquisa  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/segundo-a-veja-sergio-moro-e-ciro-
gomes-empatam-com-5-em-pesquisa-nacional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-02 15:55:58
Título: Paraná Pesquisas: Lula vence no primeiro turno na Bahia
Descrição: Se a Bahia fosse o Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) venceria já no primeiro turno as eleições de 2022. O levantamento é da 
Paraná Pesquisas. Mas  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/parana-pesquisas-lula-vence-no-
primeiro-turno-na-bahia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 02:07:41
Título: “Marighella” será exibido na quadra do Sindicato dos Bancários em SP
Descrição: Evento gratuito e aberto para a população nesta sexta-feira (3) 
contará com presença de estudantes e professores de escolas da periferia da 
capital paulista, movimentos de moradia popular, lideranças comunitárias e 
sindicais
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/marighella-sera-exibido-na-quadra-do-
sindicato-dos-bancarios-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 01:22:09
Título: Maria Paula e Adriana Samartini agitam live em concurso cultural de 
bancários da Caixa
Descrição: Final do \Talentos 2021\ é neste sábado (4), às 17h. Concurso é 
realizado pela Fenae e as 27 representações nos estados (Apcefs) para revelar 
habilidades artísticas de empregados do banco
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/maria-paula-adriana-samartini-agitam-
live-concurso-cultural-bancarios-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 21:54:44
Título: Primeira escritora indígena do país, Eliane Potiguara ganha título de 
Doutora Honoris Causa da UFRJ
Descrição: \Espero que esse título contribua para a visibilidade da questão 
indígena no Brasil\, disse Eliane Potiguara à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/escritora-indigena-eliane-potiguara-
honoris-causa-ufrj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 21:24:53
Título: PT vota a favor da PEC dos Precatórios no Senado e é alvo de críticas, 
veja justificativa
Descrição: Após fortes críticas aos deputados do PDT que votaram favoravelmente 
na Câmara, bancada petista explica mudança de posição citando benefícios 
conquistados com desidratação e alterações na Emenda Constitucional
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-vota-favor-pec-precatorios-senado-
alvo-criticas-justificativa/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 21:07:35
Título: Redução do PIB empurra Brasil para últimas posições em ranking com 38 
países
Descrição: Entre as nações que apresentaram os números do terceiro trimestre, o 
PIB brasileiro só é maior do que de México, Indonésia, Japão e Austrália
Url :https://revistaforum.com.br/global/reducao-do-pib-empurra-brasil-para-
ultimas-posicoes-em-ranking-com-38-paises/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 20:36:30
Título: Lula estaria perto de vencer eleição no 1º turno, diz nova pesquisa
Descrição: Levantamento divulgado pela Veja mostra que, somadas, as intenções de
voto em Bolsonaro, Moro e Ciro representam praticamente a metade do índice de 
Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-estaria-perto-de-vencer-eleicao-
no-1o-turno-diz-nova-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 17:18:26
Título: Brasil tem recorde de evasão escolar entre crianças de 6 a 14 anos
Descrição: “O descaso dos governos é o responsável por esse quadro. 
Especialmente a falta de coordenação do governo federal”, diz Daniel Cara, 
professor da Faculdade de Educação da USP. Número é o maior nos últimos seis 
anos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasil-tem-recorde-de-evasao-escolar-
entre-criancas-de-6-a-14-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 17:02:36
Título: PIB entra em recessão e Bolsonaro patina, Lula pode ser a solução para o
mercado?
Descrição: O Brasil entrou novamente em recessão e empresários vão começar a se 
perguntar se não é o caso de compor com Lula
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/pib-entra-em-recessao-e-
bolsonaro-patina-lula-pode-ser-a-solucao-para-o-mercado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 14:15:47
Título: Zeca Pagodinho toma posse na Academia Brasileira de Cultura
Descrição: O cantor falou durante o evento sobre o Dia Nacional do Samba e os 
preconceitos que o gênero sempre sofreu
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/zeca-pagodinho-toma-posse-na-academia-
brasileira-de-cultura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 14:04:23
Título: Luiza Trajano é a única brasileira entre as 25 mais influentes do 
Financial Times
Descrição: Em setembro, empresária brasileira, dona da Maganize Luiza, entrou na
lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time com texto de apresentação 
escrito por Lula.
Url :https://revistaforum.com.br/midia/luiza-trajano-e-a-unica-brasileira-entre-
as-25-mais-influentes-do-financial-times/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-02 11:21:17
Título: Mano Brown com Lula é o podcast mais ouvido de 2021 no Spotify
Descrição: Conversa teve grande repercussão, relembre trechos aqui, próximo 
convidado de Brown nesta quinta será Wagner Moura
Url :https://revistaforum.com.br/midia/mano-brown-com-lula-e-o-podcast-mais-
ouvido-de-2021-no-spotify/
 
Fonte: IHU Notícias
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Data: 2021-12-02 03:00:00
Título: Dunas gaúchas reduzem 33% em 35 anos. Preservação efetiva depende de 
criação de Unidades de Conservação. Entrevista especial com Lilian Wetzel
Descrição:  
Quando olhamos a paisagem de dunas, não imaginamos o turbilhão de vida contido 
nela. “As dunas [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614947-dunas-gauchas-reduzem-33-em-35-anos-
preservacao-efetiva-depende-de-criacao-de-unidades-de-conservacao-entrevista-
especial-com-lilian-wetzel
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-03 04:04:24
Título: Didi, empresa chinesa dona do app 99 no Brasil, diz que deixará Nova 
York 'imediatamente' rumo a Hong Kong
Descrição: A chinesa Didi informou nesta sexta-feira que começará \
imediatamente\ a sair da Bolsa de Valores de Nova York e mudará para Hong Kong, 
poucos meses após seu desastroso IPO (abertura de capital). \Depois de um estudo
cuidadoso, a empresa começará a fechar o capital na Bolsa de Valores de Nova 
York imediatamente e iniciará os preparativos para o registro em Hong Kong\
Url :https://oglobo.globo.com/economia/didi-empresa-chinesa-dona-do-app-99-no-
brasil-diz-que-deixara-nova-york-imediatamente-rumo-hong-kong-25303997
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-02 19:20:03
Título: Queda no PIB coloca Brasil nas últimas posições entre 38 países
Descrição: Apenas outros quatro países ficaram no vermelho no terceiro trimestre
de 2021, conforme os dados da OCDE.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59513167?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-02 12:21:12
Título: PIB recua 0,1% no 3º tri e Brasil entra em 'recessão técnica'. E agora?
Descrição: Economistas divergem sobre rumos do Brasil em 2022, há quem aposte em
pequena alta da economia, estagnação e em mais recessão.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59499707?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-02 00:00:00
Título: Bolsonaro cria novo nível de promoção na Força Aérea Brasileira por meio
de decreto
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou na quarta-feira (1º) um 
decreto que cria nova graduação na Força Aérea Brasileira, a de segundo sargento
do Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica. Ele também reduziu de 20 para 15
anos o período necessário para que um cabo possa ser promovido.Leia mais 
(12/02/2021 - 23h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/bolsonaro-cria-novo-nivel-de-promocao-na-forca-
aerea-brasileira-por-meio-de-decreto.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-02 00:00:00
Título: Boulos vai ao Chile para acompanhar reta final da campanha de Boric
Descrição: Guilherme Boulos (PSOL) viaja ao Chile no dia 17 de dezembro para 
acompanhar a reta final do candidato de esquerda à Presidência da República, 
Gabriel Boric.Leia mais (12/02/2021 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/boulos-vai-ao-chile-para-acompanhar-reta-
final-da-campanha-de-boric.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2021-12-02 00:00:00
Título: PF calcula dano mínimo de R$ 188 milhões por vazamento de óleo e indicia
gregos
Descrição: A Polícia Federal concluiu a investigação sobre o vazamento de óleo 
que poluiu praias de 11 estados em 2019 e indiciou a empresa, o comandante e o 
chefe de máquina de um navio de bandeira grega apontado como responsável por 
despejar o material na costa brasileira.Leia mais (12/02/2021 - 08h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/pf-calcula-dano-minimo-de-r-188-milhoes-por-
vazamento-de-oleo-e-indicia-gregos.shtml
 
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-e-
corrupcao-diz-pesquisa-da-transparencia-internacional.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-02 21:26:00
Título: PEC dos Precatórios deverá ter promulgação \fatiada\, viabilizando o 
aumento do Auxílio Brasil
Descrição: Segundo Lira, só volta para a Câmara a parte que foi alterada no 
Senado, e o texto aprovado pelas duas Casas será promulgado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/834464-pec-dos-precatorios-devera-ter-
promulgacao-fatiada-viabilizando-o-aumento-do-auxilio-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-03 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 3 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (3), marcada pela despedida de Merkel em cerimônia 
oficial, pelo novo pacote de sanções contra Belarus e pelo incidente com um 
homem armado na sede da ONU em Nova York.
Url :https://br.sputniknews.com/20211203/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-sexta-feira-3-de-dezembro-20502847.html 
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