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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-05 14:44:01
Título: Não vacinados são 80% dos mortes e internados por covid no Brasil,
aponta relatório
Descrição: Levantamento encomendado pelo Uol mostra disparada na proporção de
mortes de pessoas que dispensaram imunizantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/05/nao-vacinados-sao-80-dos-mortese-internados-por-covid-no-brasil-aponta-relatorio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-05 13:28:08
Título: \A fome não é só números\: como a realidade das comunidades periféricas
piorou na pandemia
Descrição: Marilene Maia, também professora da Unisinos (RS), conta sobre o
trabalho da Rede Solidária São Léo junto a ocupações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/05/a-fome-nao-e-so-numeros-como-arealidade-das-comunidades-perifericas-piorou-na-pandemia
Fonte: Jacobin
Data: 2021-12-05
Título: Carta aos homens das classes dominantes , Por Carlos Marighella.
Descrição: O revolucionário comunista Carlos Marighella nasceu neste dia em
1911. Nesta carta, ele explica as razões para aderir à luta armada após a
traição nacional e a brutal repressão promovida pelos militares e a elite no
golpe que instaurou a ditadura de direita que durou 21 anos.
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/carta-aos-homens-das-classes-dominantes/
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-06
Título: General Heleno autoriza garimpo de ouro em áreas preservadas na Amazônia
Descrição: O general Augusto Heleno, ministro do GSI (Gabinete de Segurança
Institucional) da Presidência, autorizou o avanço de sete projetos de exploração
de ouro numa região praticamente virgem da Amazônia, algo que não acontecia nos
últimos dez anos.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/general-heleno-autoriza-garimpo-de-ouroem-areas-preservadas-na-amazonia
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-06 04:30:10
Título: Brasileiro bate recorde no uso do rotativo do cartão de crédito: R$ 21,6
bi só em outubro
Descrição: BRASÍLIA — Depois de dois anos de recorde na concessão de crédito,
que subiu 21,7% durante a pandemia, 2022 tem tudo para ser um ano de
inadimplência e de maior dificuldade para obter empréstimos.As primeiras
evidências disso já são visíveis. A que mais chama a atenção é o fato de que o
brasileiro nunca recorreu tanto ao rotativo do cartão de crédito quanto agora.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/brasileiro-bate-recorde-nouso-do-rotativo-do-cartao-de-credito-216-bi-so-em-outubro-25307214
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-06 08:47:17
Título: O que explica alta de preço em produtos que subiram mais de 30%
Descrição: Nos 12 meses até outubro, o indicador oficial de inflação atingiu
10,67%, mas esse número esconde aumentos bem maiores.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/media-59546902?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal

Data: 2021-12-05 00:00:00
Título: Atos secretos, atores corruptos
Descrição: Que um Parlamento destine a si mesmo verbas bilionárias para serem
distribuídas entre deputados e senadores de forma secreta e discricionária por
um colega relator é, além de imoral, inconstitucional. A institucionalização da
compra de votos por meio da esbórnia orçamentária possibilitada pelas emendas do
relator (emendas RP-9) que direcionaram verbas do orçamento secreto fere os
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
que a administração pública deve obedecer.Leia mais (12/05/2021 - 14h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/catarina-rochamonte/2021/12/atos-secretos-atores-corruptos.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-05 00:00:00
Título: Bolsonaro desmonta programa de cisternas e favorece uso político de
emendas
Descrição: Matava-se uma galinha, alguém levava um porco. Sanfoneiros eram
chamados.Leia mais (12/05/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/bolsonaro-desmonta-programa-de-cisternas-e-favorece-usopolitico-de-emendas.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Título: A tragédia que se abate sobre a ciência e a educação no Brasil
Descrição: Uma frase atribuída a Ésquilo, considerado o pai da tragédia grega,
diz que “na guerra, a verdade é sempre a primeira vítima”. Nos dias atuais, dois
mil e quinhentos anos depois de Ésquilo, estamos nós a constatar quão
insofismável é essa afirmação, ao vermos que por meio de cada aparelho celular,
somos afetados pela tragédia [ ]The post A tragédia que se abate sobre a ciência
e a educação no Brasil appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/coluna/a-tragedia-que-seabate-sobre-a-ciencia-e-a-educacao-no-brasil/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-05 13:32:40
Título: Brasil de Fato recebe Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo com
reportagem sobre frigoríficos
Descrição: Trabalho foi reconhecido com o 2º lugar na categoria Especial da 38ª
edição da premiação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/05/brasil-de-fato-recebe-premiodireitos-humanos-de-jornalismo-com-reportagem-sobre-frigorificos
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-06 04:00:00
Título: Os bastidores de 'Pistoleiros', a história dos matadores de aluguel do
Rio
Descrição: No início dos anos 2000, a patrulha policial ‘Patamo 500’ reuniu os
autores de dois dos homicídios de maior repercussão da história recente do Rio
de Janeiro: Ronnie Lessa, preso acusado de executar a vereadora Marielle Franco,
e Claudio Oliveira, o tenente-coronel condenado por ordenar o assassinato da
juíza Patrícia Acioli. A trajetória de crimes da patrulha policial se insere na
“fábrica de homicídios” montada com a expansão das milícias no Rio de Janeiro.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/os-bastidores-de-pistoleiros-historia-dosmatadores-de-aluguel-do-rio-25304806
Fonte: Congresso em Foco
Título: Polícia Civil intima jornalista para revelar fonte de reportagem
Descrição: A jornalista Geisy Garnes, do Campo Grande News, foi intimada pela
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul a revelar a fonte de uma reportagem
publicada por ela que mostra uma discussão entre dois delegados da corporação. A
intimidação contra a repórter gerou nota de repúdio da Associação Brasileira de

Jornalismo Investigativo (Abraji) que denuncia [ ]The post Polícia Civil intima
jornalista para revelar fonte de reportagem appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/policia-civil-intimajornalista-para-revelar-fonte-de-reportagem/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-05 11:42:04
Título: Artigo | Governo de Minas oferece Parque das Águas de Caxambu em
“cardápio” para o mercado
Descrição: O que intriga a comunidade é o absoluto desinteresse de órgãos
governamentais em ouvir os povos das águas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/05/artigo-governo-de-minas-ofereceparque-das-aguas-de-caxambu-em-cardapio-para-o-mercado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-05 16:01:07
Título: Debandada de técnicos na ex-CEEE pode provocar um \verão de apagões\ no
Rio Grande do Sul
Descrição: A companhia, hoje privatizada e controlada pelo segundo homem mais
rico do Brasil, vai perder quase mil funcionários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/05/debandada-de-tecnicos-na-exceee-pode-provocar-um-verao-de-apagoes-no-rio-grande-do-sul
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-05 11:33:57
Título: Perigo à vista? Privatizações podem ameaçar a democracia
Descrição: Julgamento do Supremo dos EUA ajuda a compreender os limites da
participação privada em assuntos de Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/05/perigo-a-vista-privatizacoespodem-ameacar-a-democracia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-05 11:33:32
Título: Dezembro vermelho: o combate à Aids só é possível com o SUS fortalecido,
aponta especialista
Descrição: Acesso à saúde pública é crucial para tratamento do HIV,
especialmente para a setores vulnerabilizados da sociedade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/05/dezembro-vermelho-o-combate-aaids-so-e-possivel-com-o-sus-fortalecido-aponta-especialista
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-05 11:08:59
Título: Dom Erwin Krautler: \A Amazônia ainda é considerada colônia por esse
governo\
Descrição: Presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica fala sobre a inação do
mundo e do Brasil diante da destruição da floresta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/05/dom-erwin-krautler-a-amazoniaainda-e-considerada-colonia-por-esse-governo
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-06 00:04:42
Título: 40 mil estivadores podem deflagrar greve geral nos portos brasileiros
nesta semana
Descrição: O presidente do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá (Sindestiva),
Izaias Junior, convocou uma assembleia geral para as 13h desta segunda-feira
(06/12) com o objetivo de aprovar indicativo de greve geral na categoria. Os
estivadores de todo o país se insurgem contra o Projeto de Lei 3.771/21,
deputado federal Júlio Lopes Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/40-mil-estivadores-podem-deflagrargreve-geral-nos-portos-brasileiros-nesta-semana/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-05 14:09:45

Título: Presidenta Dilma Rousseff é um dos assuntos mais comentados no Twitter
neste domingo
Descrição: Na desgraça do governo Jair Bolsonaro (PL) e de seu Posto Ipiranga, o
ministro Paulo Guedes, os brasileiros se recordam dos bons tempos nos governos
Lula e Dilma Rousseff. Por isso, uma mera foto que a ex-presidenta vira sensação
nas redes sociais.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/presidenta-dilma-rousseff-e-um-dosassuntos-mais-comentados-no-twitter-neste-domingo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-05 13:46:29
Título: PT vai à Justiça contra combustíveis mais caros do mundo nestes tempos
de Bolsonaro
Descrição: Parlamentares da Bancada do PT na Câmara ingressaram nesta sextafeira (03/12) com uma representação na Procuradoria da República no Distrito
Federal contra o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. Na ação, os
petistas acusam a direção da companhia de aplicar uma política de preços abusiva
em relação os combustíveis
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/pt-vai-a-justica-contracombustiveis-mais-caros-do-mundo-nestes-tempos-de-bolsonaro/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Partidos europeus de extrema direita reúnem-se em Varsóvia
Descrição: Encontro teve primeiros-ministros da Polônia e da Hungria, além de
líderes de partidos da França e da Espanha. Legendas estão divididas no
Parlamento da UE e divergem sobre relação com o russo Vladimir Putin.
Url :https://www.dw.com/pt-br/partidos-europeus-de-extrema-direita-reúnem-se-emvarsóvia/a-60028266?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-05 00:37:25
Título: Tiroteio em escola de Michigan prova que arma de fogo precisa ser banida
do Brasil
Descrição: Os pais cometeram atos flagrantes desde comprar uma arma e colocá-la
à disposição de seu filho O adolescente é acusado como um adulto de assassinato,
terrorismo e outros crimes Os pais de um adolescente de 15 anos, James e
Jennifer Crumbley, foram presos sobre a acusação de homicídio culposo.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/tiroteio-em-escola-de-michiganprova-que-arma-de-fogo-precisa-ser-banida-do-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 01:32:15
Título: Da porta de fábrica ao podcast, Lula fala para a nova classe
trabalhadora – Por Dennis de Oliveira
Descrição: Lula acertou em cheio ao ir a estes programas e fazer o papo reto com
a juventude trabalhadora. E isto pode ser um diferencial nesta nova campanha,
resta saber se o conjunto do campo progressista entendeu este fenômeno
Url :https://revistaforum.com.br/rede/da-porta-de-fabrica-ao-podcast-lula-falapara-a-nova-classe-trabalhadora/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-05 23:29:40
Título: VÍDEO: Bolsonarista Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, é escrachado
em evento no Piauí
Descrição: Homem forte do centrão e aliado de Jair Bolsonaro foi inaugurar uma
UBS inacabada em São João da Varjota, no sertão piauiense, seu estado natal, mas
não teve uma recepção muito calorosa por parte da população
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-bolsonarista-ciro-nogueiraministro-da-casa-civil-escrachado-evento-piaui/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-05 22:35:43
Título: “Amigas perderam papéis porque não deram para o diretor”, revela Samara
Felippo

Descrição: Atriz contou em entrevista que sofreu muito com o machismo, numa
época em que o assunto não era discutido. Ela afirma que ouviu até que “não
tinha cara de virgem”
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/amigas-perderam-papeisporque-nao-deram-diretor-samara-felippo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-05 17:15:24
Título: A reforma trabalhista de Bolsonaro e a cassação da Lei Áurea
Descrição: O golpe de 1964 visava destruir a organização da classe trabalhadora
que estava em ascensão. A Reforma Trabalhista de Temer fez os trabalhadores
perderem direitos e destruiu o mínimo de civilidade na relação capital trabalho.
Bolsonaro deseja cassar a Lei Áurea
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/a-reforma-trabalhista-de-bolsonaro-ea-cassacao-da-lei-aurea/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-05 13:18:44
Título: Dilma posta foto de bicicleta e ironiza boatos sobre internação por
embolia pulmonar
Descrição: Ainda neste sábado, a assessoria de imprensa da petista esclareceu
que os boatos eram \levianos e mentirosos\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dilma-posta-foto-de-bicicleta-eironiza-boatos-sobre-internacao-por-embolia-pulmonar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-05 00:10:47
Título: Um ministro terrivelmente suspeito no STF – Por Chico Alencar
Descrição: Ninguém tem o direito de se dizer iludido. O presidente Jair
Bolsonaro já tinha anunciado que nomearia para o Supremo um ministro
“terrivelmente evangélico” – seja lá o que isso signifique
Url :https://revistaforum.com.br/rede/ministro-terrivelmente-suspeito-stf/
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-05 22:10:31
Título: Santa Maria reabre suas feridas com o julgamento da boate Kiss
Descrição: Na expectativa pelo resultado do júri de quatro acusados pelo
incêndio que matou 242 pessoas e deixou 636 feridos em 2013, familiares revivem
o trauma e contam como enfrentaram o luto nos últimos nove anos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-12-05/santa-maria-reabre-suasferidas-com-o-julgamento-da-boate-kiss.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-05 17:32:17
Título: Recém-libertado após passar 43 anos na prisão por erro judicial: “Não
sei falar com pessoas normais”
Descrição: Kevin Strickland foi condenado em 1979 por um triplo assassinato que
não cometeu. É uma das penas errôneas mais longas da história dos EUA. “Vivi
desconectado do mundo, ver a vida me doía muito”, diz ao EL PAÍS nove dias
depois de ser inocentado
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-12-05/recem-libertado-apospassar-43-anos-na-prisao-por-erro-judicial-nao-sei-falar-com-pessoasnormais.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-05 00:00:00
Título: Tribunal aponta falhas em prestação de contas de sigla presidida por
Flávio Bolsonaro
Descrição: Filiado a um novo partido, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou
pendências a serem acertadas com o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro) referentes ao período em que presidiu o PSL no estado.Leia mais
(12/05/2021 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/colunas/painel/2021/12/tribunal-aponta-falhas-em-prestacao-de-contas-desigla-presidida-por-flavio-bolsonaro.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-05 00:00:00
Título: Corrupção e eleições presidenciais
Descrição: \O Chile não merece esta corrupção transversal\, denunciou Gabriel
Boric no primeiro turno da campanha presidencial no Chile. Ele se referia ao
caso SQM -grande escândalo de corrupção que durante o governo Bachelet envolveu
seus atuais adversários do Unidad Constituyente (centro-esquerda) e do Chile
Vamos (centro-direita). E lamentou a falta de apoio deles para as medidas
concretas que propôs para a punição dos envolvidos.Leia mais (12/05/2021 21h16)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/marcus-melo/2021/12/corrupcao-e-eleicoes-presidenciais.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-12-05 00:00:00
Título: É condição existencial do brasileiro saber que seus dados estão expostos
Descrição: Na sexta-feira (3), a Folha e o UOL noticiaram que criminosos estão
vendendo dados completos de praticamente todos os brasileiros e brasileiras na
internet. O serviço funciona como uma espécie de Netflix. O usuário paga uma
assinatura mensal de R$ 200 e, enquanto for assinante, pode ter acesso a bases
de dados completas e bem organizadas de qualquer pessoa.Leia mais (12/05/2021 17h05)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/ronaldolemos/2021/12/e-condicao-existencial-do-brasileiro-saber-queseus-dados-estao-expostos.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-06 04:44:59
Título: Opositor da equipe de Guaidó apela à dissolução do 'governo interino' da
Venezuela
Descrição: O opositor venezuelano Julio Borges renunciou ao cargo de comissário
de Relações Exteriores, que tinha no denominado \governo interino\ de Juan
Guaidó, e denunciou que essa entidade propiciou atos de corrupção.
Url :https://br.sputniknews.com/20211206/opositor-da-equipe-de-guaido-apela-adissolucao-do-governo-interino-da-venezuela----20537188.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-05 10:18:53
Título: Facebook contesta ao ser multado em R$ 11 milhões pelo Procon-SP por
queda no WhatsApp
Descrição: O Facebook foi multado em mais de R$ 11 milhões pelo Procon-SP em
decorrência da queda global do serviço WhatsApp em outubro.
Url :https://br.sputniknews.com/20211205/facebook-contesta-ao-ser-multado-em-r11-milhoes-pelo-procon-sp-por-queda-no-whatsapp-20532659.html

