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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-03 15:04:56
Título: “Bolsonaro Nunca Mais!”: mulheres tomam as ruas do país neste sábado (4)
Descrição: Ato é convocado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, e pela
Campanha Fora Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/03/bolsonaro-nunca-mais-mulherestomam-as-ruas-do-pais-neste-sabado-4
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-03
Título: Mulheres realizam atos contra Bolsonaro em todo o Brasil neste sábado (4)
Descrição: Confira a lista de cidades que já divulgaram horário e local dos atos
pelo fora Bolsonaro deste sábado, organizado por grupos de mulheres de
movimentos populares, sindicais e partidos políticos
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mulheres-realizam-atos-contra-bolsonaroem-todo-o-brasil-neste-sabado-4-26db
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 11:51:16
Título: Bolsonaro debocha de imunizados mortos pela Covid-19, veja vídeo
Descrição: Durante discurso, ao falar das pessoas vacinadas que morreram pelo
vírus, o presidente dá risada
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-debocha-imunizados-mortoscovid/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-03 22:33:41
Título: STF determina abertura de inquérito contra Bolsonaro por associação
falsa entre vacina e HIV
Descrição: Decisão do ministro Alexandre de Moraes contraria a PGR e atende a
pedido feito por parlamentares da CPI da Covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/03/stf-determina-abertura-deinquerito-contra-bolsonaro-por-associacao-falsa-entre-vacina-e-hiv
Fonte: International - Le Monde.fr.
Título: Brasil: abertura de uma nova investigação federal contra Jair Bolsonaro
Descrição: O presidente brasileiro é acusado de divulgar informações falsas em
um vídeo no qual ele afirma que a vacina Covid-19 pode causar AIDS.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/04/bresil-unenouvelle-enquete-federale-ouverte-contre-jair-bolsonaro_6104684_3210.html
Fonte: CNN International Edition
Data: 2021-12-04 07:06:08
Título: O Tribunal Superior do Brasil abre investigação sobre Bolsonaro por
ligar vacinas Covid-19 à AIDS
Descrição: A Suprema Corte do Brasil ordenou uma investigação sobre a falsa
alegação do Presidente Jair Bolsonaro de que as pessoas que foram vacinadas
contra a Covid-19 podem ter um risco maior de contrair AIDS.
Url :https://www.cnn.com/2021/12/04/americas/brazil-bolsonaro-covid-aids-intlhnk/index.html
Fonte: Montedo
Data: 2021-12-02
Título: Clube Militar promove palestra sobre os ‘efeitos adversos das vacinas
contra a Covid’
Descrição: Lauro Jardim . Depois de ataques seguidos ao STF meses atrás, depois
de entrar na Justiça para tentar não cumprir um decreto da prefeitura do Rio de
Janeiro em relação ao comprovante de vacinação, o infalível Clube Militar ataca

outra vez. O quartel-general dos militares de pijama está convidando os seus
sócios para uma palestra no dia 9 intitulada “Passaporte sanitário: eventos
adversos das vacinas contra aCovid-19 e os riscos para a segurança nacional”.
Para ministrá-a, foi convidada Maria Emília Gadelha Serra, negacionista de
quatro costados. Em julho, Maria Emília, foi recebida no Palácio do Planalto por
Jair Bolsonaro. Entregou ao presidente um documento sobre riscos das vacinas,
classificadas por ela como “produtos experimentais injetáveis”.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/12/02/clube-militar-promove-palestrasobre-os-efeitos-adversos-das-vacinas-contra-a-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 16:19:47
Título: IBGE: brancos ganharam 73,3% a mais que pretos e pardos em 2020
Descrição: A pesquisa também mostra que a população branca ocupada teve
rendimento-hora, no ano passado, superior à população preta ou parda em qualquer
nível de instrução
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ibge-brancos-ganharam-mais-pretospardos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-03 18:54:12
Título: Gerente da Zara no Ceará que proibiu entrada de mulher negra em loja é
denunciado por racismo
Descrição: Se for condenado, funcionário pode ter pena de um a três de prisão,
com início em regime fechado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/03/gerente-da-zara-no-ceara-queproibiu-entrada-de-mulher-negra-em-loja-e-denunciado-por-racismo
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-04 02:00:59
Título: Lélia Gonzalez é inspiração de espetáculo Relatos Amefricanos
Descrição: Espetáculo de dança contemporânea traz um conjunto de histórias que
têm a experiência negro-diaspórica como fio condutor, saiba mais
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lelia-gonzalez-e-inspiracao-deespetaculo-relatos-amefricanos/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-03 10:32:02
Título: A etnia indígena brasileira à beira da extinção que pode estar reduzida
a só 3 pessoas
Descrição: A tribo indígena amazônica que está próxima de ser extinta: com
apenas três membros remanescentes, os nômades Piripkura estão perdendo a batalha
contra a pecuária e o corte de madeira ilegal em sua reserva.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59514474?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-03 16:06:10
Título: SP pode perder R$ 24 bilhões em transação misteriosa entre Nunes e
Bolsonaro por Campo de Marte
Descrição: Para o TCM, “falta transparência” em transação e o PSOL acionou o
Ministério Público para que investigue o prefeito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/03/sp-pode-perder-r-25-bilhoes-emtransacao-misteriosa-entre-nunes-e-bolsonaro-por-campo-de-marte
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 22:30:45
Título: R$ 3,6 milhões: Mario Frias contrata empresa sem licitação com sede em
caixa postal
Descrição: O secretário da Cultura de Jair Bolsonaro contratou uma construtora
sem funcionários da Paraíba para realizar uma obra no Centro Técnico
Audiovisual, que fica no Rio, a 2.400 km de distância
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/r-36-milhoes-mario-frias-contrataempresa-sem-licitacao-com-sede-em-caixa-postal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 14:56:00
Título: Produção industrial acumula 5ª queda consecutiva e segue abaixo do
patamar pré-pandemia
Descrição: Dos 26 ramos de atividades pesquisados pelos IBGE, apenas 9
atividades se encontram acima do patamar de fevereiro pré-pandemia.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/producao-industrial-acumula5a-queda-consecutiva-e-segue-abaixo-do-patamar-pre-pandemia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-03 13:46:07
Título: No Paraguai, povos indígenas são despejados e denunciam que terras
servirão ao agronegócio
Descrição: Expulsões violentas dos povos originários são alimentadas por lei que
criminaliza a ocupação de terras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/03/no-paraguai-povos-indigenas-saodespejados-e-denunciam-que-terras-servirao-ao-agronegocio
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 13:45:10
Título: Perseguição no caso Allan dos Santos: mais uma servidora demitida
Descrição: Após exoneração da delegada da PF Silvia Amélia em novembro, nesta
sexta foi a vez da chefe da Assessoria Especial Internacional do Ministério da
Justiça Georgia Renata Sanchez Diogo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/perseguicao-no-caso-allan-dos-santosmais-uma-servidora-demitida/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-03 18:32:57
Título: Bolsa brasileira tem o 2º pior desempenho no mundo em 2021, mostra
ranking
Descrição: O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores de São
Paulo, a B3, registrou o segundo pior desempenho no mundo em 2021, atrás apenas
da bolsa da Venezuela.
Url :https://br.sputniknews.com/20211203/bolsa-brasileira-tem-o-2-piordesempenho-no-mundo-em-2021-mostra-ranking-20520436.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-03 13:46:20
Título: Lula tem 51% das intenções de voto e pode ganhar eleição no 1º turno,
aponta pesquisa Sensus
Descrição: Levantamento encomendado pela IstoÉ mostra Bolsonaro com 28,7% dos
votos válidos e Moro, 8,9%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/03/lula-tem-51-das-intencoes-devoto-e-pode-ganhar-eleicao-no-1-turno-aponta-pesquisa-sensus
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-03 13:28:48
Título: Violência policial interrompe futuro e sonhos de jovens no Paraná
Descrição: Casos estão sob sigilo de investigação, famílias de Curitiba (PR)
pedem justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/03/violencia-policial-interrompefuturo-e-sonhos-de-jovens-no-parana
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-03 13:02:12
Título: Dieese lança publicação sobre plataforma digital e uso da tecnologia nas
relações de trabalho
Descrição: Revista Ciências do Trabalho apresenta dossiê e estudos de caso para
entender novas relações e condições trabalhistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/03/dieese-lanca-publicacao-sobreplataforma-digitail-e-uso-da-tecnologia-nas-relacoes-de-trabalho

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-03 07:32:29
Título: Troca no Arquivo Nacional intimida servidores e ameaça acervo da
ditadura, dizem especialistas
Descrição: Nomeação de Bolsonaro para chefia do órgão acende alerta em entidades
ligadas à memória e é alvo de investigação no MPF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/03/troca-no-arquivo-nacionalintimida-servidores-e-ameaca-acervo-da-ditadura-dizem-especialistas
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-03 21:33:28
Título: Embalado pela caravana, Requião recorre contra farra de R$ 17 bilhões no
governo Ratinho Junior
Descrição: Depois de Paranavaí, Caravana Requião marcha rumo ao Oeste [veja
abaixo] O ex-senador e ex-governador Roberto Requião (sem partido) protocolou
recentemente um pedido de providências junto ao Ministério Público do Bem-vindo
à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/embalado-pela-caravana-requiaorecorre-contra-farra-de-r-17-bilhoes-no-governo-ratinho-junior/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 23:48:44
Título: Facebook é multado pelo Procon-SP em R$ 11 milhões por apagão no
WhatsApp
Descrição: A punição, por má prestação do serviço, foi imposta pelo órgão de
proteção aos consumidores
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/facebook-e-multado-pelo-proconsp-em-r-11-milhoes-por-apagao-no-whatsapp/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 23:16:02
Título: Conhecendo os evangélicos progressistas: Priscilla dos Reis – Por pastor
Zé Barbosa Jr
Descrição: A entrevistada de hoje é a jovem Priscilla dos Reis Ribeiro, indígena
tupinambá em Retomada. Ela denuncia a teologia colonial que se preocupa muito
mais em controlar e oprimir corpos e mentes, e frisa a vontade ver um país menos
desigual
Url :https://revistaforum.com.br/rede/conhecendo-os-evangelicos-progressistaspriscilla-dos-reis/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 22:34:30
Título: Promulgação fatiada? Lira quer pôr em vigor só a parte que lhe convém da
PEC dos Precatórios
Descrição: Presidente da Câmara não cansa de fazer manobras surreais para
satisfazer seus interesses. Agora, ele pretende promulgar apenas a parte
original do texto aprovado, deixando para outra hora as mudanças que atenuaram o
calote
Url :https://revistaforum.com.br/politica/promulgacao-fatiada-lira-quer-vigorparte-convem-pec/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 21:48:12
Título: Lula participa de ato e exibição de “Marighella” no Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, veja ao vivo
Descrição: Além de Lula, participam do evento a filha de Marighella, Maria
Fernandes Marighella, parte do elenco do filme, além de lideranças sindicais e
de movimentos sociais
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lula-participa-de-ato-e-exibicao-demarighella-no-sindicato-dos-metalurgicos-do-abc-veja-ao-vivo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 21:46:36

Título: PT vai ao MPF contra aumento dos combustíveis: “crime contra a ordem
econômica”
Descrição: A representação contra o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e
Luna, pede abertura de inquérito e responsabilização de todos que provocaram os
“ilícitos noticiados”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-vai-ao-mpf-contra-aumento-doscombustiveis-crime-contra-a-ordem-economica/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 21:08:26
Título: Não é a polícia que define o que um professor pode ensinar, afirma
Carlos Latuff
Descrição: Chargista prestou solidariedade à vice-diretora de escola cívicomilitar, em Brasília, que tem sofrido pressões por defender liberdade de
cátedra, após trabalho sobre o Dia da Consciência Negra virar alvo de polêmica,
com charges que tratavam de violência policial e racismo.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nao-e-a-policia-que-define-o-que-umprofessor-pode-ensinar-afirma-carlos-latuff/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 17:06:04
Título: Karl Marx: frase de Lula sobre camarão joga filósofo alemão entre
assuntos mais comentados
Descrição: Internet reagiu à fala de Lula no Podpah Podcast que explica de
maneira didática pensamento do pensador socialista
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/karl-marx-frase-de-lula-sobrecamarao-joga-filosofo-alemao-entre-assuntos-mais-comentados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 16:04:06
Título: Lula venceria eleição no primeiro turno, de acordo com IstoÉ/Sensus
Descrição: A pesquisa revela que em razão da radicalização do processo
eleitoral, que já tomou conta do país de forma antecipada, os eleitores estão
definindo os votos bem antes do normal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-venceria-eleicao-no-primeiroturno-de-acordo-com-istoe-sensus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 15:54:55
Título: Jornalista monta gráfico para acompanhar ganhos de Guedes com offshore
nas Ilhas Virgens, veja
Descrição: Nesta quinta-feira (2), dia em que foi divulgada a queda do PIB, a
empresa que Guedes mantém em paraíso fiscal valia R$ 53,81 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/grafico-ganhos-de-guedes-offshore/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 15:46:03
Título: Aras abre seis investigações contra Bolsonaro baseado no relatório da
CPI da Covid
Descrição: Foram apresentadas dez petições ao STF na semana passada que
relacionam 12 autoridades com foro privilegiado no STF. Algumas delas aparecem
em mais de um processo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aras-abre-seis-investigacoes-contrabolsonaro-baseado-no-relatorio-da-cpi-da-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 14:28:16
Título: Bolsonaro afina e concede plano de saúde a policiais federais
Descrição: No mês passado, durante o Dia do Policial Federal, o presidente foi
alvo de protestos de associações de delegados, peritos e agentes em vários
estados do país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-afina-e-concede-plano-desaude-a-policiais-federais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 13:59:25
Título: Agenda de Lula nos EUA inclui encontros com Bernie Sanders e financistas
em Wall Street
Descrição: Encontros de Lula com o ex-presidente Barack Obama e com o atual
mandatário, Joe Biden, também são avaliados.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/agenda-de-lula-nos-eua-incluiencontros-com-bernie-sanders-e-financistas-em-wall-street/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-03 13:50:13
Título: PMs serão punidos após câmeras corporais mostrarem farsa para encobrir
violência policial
Descrição: Apesar da tentativa dos PMs de obstruírem as investigações,
Corregedoria concluiu que houve execução de um suspeito desarmado e pediu prisão
preventiva dos envolvidos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cameras-corporais-farsa-encobrirviolencia-policial/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-03 03:00:00
Título: Emergência da fome no Brasil: 2022 será um ano de riscos e exigirá
efetiva transferência de renda. Entrevista especial com Francisco Menezes e
Sílvio Porto
Descrição:
Os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura - FAO sobre o http://www.ihu.unisinos.br/614991-emergencia-da-fomeno-brasil-2022-sera-um-ano-de-riscos-e-exigira-efetiva-transferencia-de-rendaentrevista-especial-com-francisco-menezes-e-silvio-porto
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-04 05:00:46
Título: Site de notícias favoráveis a Donald Trump estimula ameaças a
funcionários públicos dos EUA
Descrição: NOVA YORK — A manchete era bombástica: “Milhares de votos falsos”
haviam sido descobertos em Madison, no Wisconsin, duas semanas depois que o
democrata Joe Biden havia derrotado o então presidente Donald Trump no estado,
em novembro de 2020. O relatório falso do site de extrema direita Gateway Pundit
chamava a atenção para o conjunto de iniciais \MLW\ inscritas no que seriam
cédulas “falsas”.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/site-de-noticias-favoraveis-donald-trumpestimula-ameacas-funcionarios-publicos-dos-eua-25305065
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-03 19:31:40
Título: Ômicron: Estudo preliminar aponta que variante causa mais reinfecções de
covid-19
Descrição: Cientistas na África do Sul identificaram um aumento no número de
pessoas que voltaram a pegar doença causada pelo novo coronavírus.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59526782?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-03 00:00:00
Título: Lula defende pontes com evangélicos em sessão de 'Marighella'
Descrição: Em ato político no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nesta sextafeira (3), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou \mercenários
que se passam por religiosos\ e disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não
crê em Deus.Leia mais (12/03/2021 - 21h55)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/lula-defende-pontes-com-evangelicos-em-sessao-de-marighellacom-clima-de-campanha.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-03 00:00:00
Título: Eduardo Suplicy lança autobiografia com 101 fotos e prefácio de Mano
Brown
Descrição: O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) vai lançar, em 11 de dezembro, o
primeiro volume de sua autobiografia \Um Jeito de Fazer Política\. O livro, que
sai pela editora Contracorrente, reúne 101 fotografias e histórias da trajetória
do político de 80 anos.Leia mais (12/03/2021 - 21h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/eduardo-suplicy-lanca-autobiografia-com-101fotos-e-prefacio-de-mano-brown.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-03 00:00:00
Título: Lula falará em congresso da Força Sindical, que tem defendido Alckmin
como vice do petista
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) será convidado de honra no evento de
encerramento do congresso da Força Sindical, a ser realizado na quarta-feira
(8). Ele falará na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo.Leia mais
(12/03/2021 - 08h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/lula-falara-em-congresso-da-forca-sindical-que-temdefendido-alckmin-como-vice-do-petista.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-04 05:48:13
Título: Spyware de empresa israelense foi usado para hackear celulares de 11
diplomatas dos EUA, segundo WP
Descrição: Nos últimos meses, o spyware Pegasus, desenvolvido pela empresa
israelense NSO Group, foi usado para hackear os iphones de 11 diplomatas dos
EUA, informou nesta sexta-feira (3) o jornal The Washington Post, citando
alertas da Apple aos indivíduos afetados.
Url :https://br.sputniknews.com/20211204/spyware-de-empresa-israelense-foiusado-para-hackear-celulares-de-11-diplomatas-dos-eua-segundo-wp-20522889.html

