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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-06 10:06:35
Título: Enquanto mundo tenta conter a ômicron, Bolsonaro anuncia MP contra
passaporte da vacina
Descrição: \Por mim, vacina é opcional\, diz o presidente, no Brasil, 8 a cada
10 mortos por covid não se vacinaram
Url :https://www.brasildefato.co
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-07 04:30:29
Título: O tamanho da desigualdade brasileira: Renda média dos 10% no topo é 29
vezes maior que a dos 50% na base da pirâmide
Descrição: RIO — Apesar de avanços nas últimas décadas, a desigualdade de renda
no Brasil ainda se mostra persistente. No país, os 10% mais ricos do país têm
renda média 29,25 vezes menor que os 50% mais pobres da população.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/o-tamanho-da-desigualdade-brasileirarenda-media-dos-10-no-topo-29-vezes-maior-que-dos-50-na-base-da-piramide25308063
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-06 12:54:10
Título: Análise | Inflação de alimentos num contexto de salários miseráveis
Descrição: Um dos problemas fundamentais da inflação no Brasil é que a taxa de
exploração é muito elevada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/06/analise-inflacao-de-alimentosnum-contexto-de-salarios-miseraveis
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 10:59:24
Título: Preço do petróleo cai 18,7%, mas Bolsonaro mantém gasolina e diesel em
alta
Descrição: Desde 25 de outubro, quando a Petrobras fez o último aumento dos
combustíveis, o valor do barril de petróleo caiu de US$ 86 para US$ 69,9. No
entanto, a política de paridade só parece servir quando o mercado puxa os preços
para cima.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/preco-do-petroleo-cai-187mas-bolsonaro-mantem-gasolina-e-diesel-em-alta/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 00:06:40
Título: Povos indígenas do Rio Negro se manifestam contra garimpo autorizado por
Heleno: “Necropolítica”
Descrição: A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, junto a sua
assessoria jurídica, tomará medidas legais contra o avanço do garimpo de ouro em
áreas intocadas da Amazônia, veja nota
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/povos-indigenas-do-rio-negro-semanifestam-contra-garimpo-autorizado-por-heleno-necropolitica/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-06
Título: Com autorização do governo federal, garimpo ilegal avança na Amazônia
Descrição: General Augusto Heleno autorizou 81 operações ilegais de mineração na
Amazônia desde 2019. Sem nenhum controle, atividade representa danos à natureza,
perigo às comunidades e saqueamento das riquezas naturais
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-autorizacao-do-governo-federalgarimpo-ilegal-avanca-na-amazonia-3c8d
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 21:04:13

Título: Avanço do garimpo na Amazônia: oposição articula medidas contra general
Heleno
Descrição: Ministro-chefe do GSI deu aval a pelo menos sete projetos de garimpo
de ouro em áreas intocadas da Amazônia, deputados do PSOL e do PT reagem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/garimpo-amazonia-oposicao-heleno/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 23:35:23
Título: “Orçamento secreto”: Rosa Weber autoriza pagamento das emendas de
relator
Descrição: De acordo com a ministra do STF, a retomada terá de seguir novas
regras de transparência aprovadas pelo Congresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/orcamento-secreto-rosa-weber-autorizapagamento-das-emendas-de-relator/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 22:49:34
Título: 45 anos sem Jango, 45 anos na história – Por João Vicente Goulart
Descrição: Jango está na história, está no presente e está no desafio de
modificar as estruturas sociais, econômicas e políticas do povo brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/rede/45-anos-sem-jango-45-anos-na-historia-porjoao-vicente-goulart/
Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-12-06
Título: Manipulação da opinião pública deriva da falta de memória, afirma Carla
Camurati
Descrição: Cineasta explica documentário '8 presidentes, 1 juramento' como
aporte para retomar o fio da história, das Diretas Já até Bolsonaro
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/72389/manipulacao-da-opiniaopublica-deriva-da-falta-de-memoria-afirma-carla-camurati
Fonte: Viomundo
Data: 2021-12-06
Título: Presidente da SaferNet se exila na Alemanha devido a ameaças de morte a partir de
seminário do TSE sobre campanhas de ódio e desinformação na internet
Descrição: Após ataques a funcionários da SaferNet e uma sucessão de ameaças,
inclusive de morte, a partir de denúncias da entidade sobre campanhas de ódio e
desinformação na internet, o fundador e presidente da entidade, Thiago Tavares,
se exilou na Alemanha. “Desde 26 de Outubro de 2021, quando participou da mesa
‘Como se estruturam as campanhas de ódio e desinformação’ durante o II Seminário
Internacional do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Thiago Tavares tem recebido
seguidas ameaças, inclusive de morte, em razão de sua atuação profissional e
acadêmica no Brasil”, diz nota da entidade divulgada nesta segunda.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/presidente-da-safernet-se-exiladevido-a-ameacas-de-morte-a-partir-de-seminario-do-tse-sobre-campanhas-de-odioe-desinformacao-na-internet-nota-oficial.html
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 19:04:13
Título: OAB recorre ao STF contra governo Bolsonaro por ataques à cultura
Descrição: “Existe um movimento orquestrado pela administração pública que vem
desmontando todos os organismos que fazem parte do sistema de fomento à
cultura”, diz o presidente da Comissão de Arte e Cultura da OAB
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/oab-recorre-ao-stf-contra-governobolsonaro-por-ataques-a-cultura/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-07 04:30:59
Título: Grupo dos 10% mais ricos responde por
que os 50% mais pobres
Descrição: RIO — A desigualdade entre ricos e
apenas levando em conta a renda, o que se tem
em imóveis e demais ativos. Outra medida, por

quatro vezes mais emissões de CO2
pobres no mundo não é medida
no bolso ou no banco, o patrimônio
vezes subestimada, usada para

calcular o desequilíbrio no acesso a bens e serviços é o impacto que as classes
sociais geram para o meio ambiente.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/grupo-dos-10-mais-ricos-responde-porquatro-vezes-mais-emissoes-de-co2-que-os-50-mais-pobres-25308014
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-06 13:52:49
Título: Indústria militar resiste à crise e fatura mais de R$ 3 trilhões em 2020
Descrição: As vendas de armas e serviços militares pelas 100 maiores empresas do
setor totalizaram US$ 531 bilhões em 2020 (cerca de R$ 3 trilhões), um aumento
de 1,3% em comparação com o ano anterior.
Url :https://br.sputniknews.com/20211206/industria-militar-resiste-a-crise-efatura-mais-de-r-3-trilhoes-em-2020-20544361.html
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 11:54:15
Título: Lula vai a Argentina e deve participar de manifestação pela democracia
ao lado de Fernández e Cristina Kirchner
Descrição: O ato acontece no próximo dia 10 de dezembro, data em que os
argentinos celebram a consolidação do regime democrático no país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-democracia-fernandez-kirchner/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-06 11:07:52
Título: Quatro casos demonstram na prática a relação entre grilagem e
desmatamento no Matopiba
Descrição: Pesquisa aponta violações na região do Matopiba, que estão fazendo o
cerrado sumir e ameaçam comunidades tradicionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/06/quatro-casos-demonstram-napratica-a-relacao-entre-grilagem-e-desmatamento-no-matopiba
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-06 14:15:54
Título: Apenas 26% das mulheres da América Latina têm direitos sobre terras onde
produzem alimentos
Descrição: Pesquisa realizada em cinco países da América Latina revela situação
de mulheres camponesas, indígenas e quilombolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/06/apenas-26-das-mulheres-daamerica-latina-tem-direitos-sobre-terras-onde-produzem-os-alimentos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-06 17:02:52
Título: Artigo | Existe um campeonato, mas continuamos invisíveis dentro e fora
de campo
Descrição: Campeonato estadual feminino inicia com os desafios de sempre: falta
visibilidade, valorização e torcida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/06/artigo-existe-um-campeonato-mascontinuamos-invisiveis-dentro-e-fora-de-campo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-06 13:20:01
Título: STF começa a julgar a prorrogação do prazo em que os despejos no Brasil
estarão proibidos
Descrição: O ministro Barroso estendeu a suspensão de remoções até 31 de março,
agora a Corte define se referenda a decisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/06/stf-comeca-a-julgar-aprorrogacao-do-prazo-em-que-os-despejos-no-brasil-estarao-proibidos
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 12:01:02
Título: Crime: “Príncipe” herdeiro omitiu R$ 7,68 milhões em offshore na Justiça
eleitoral

Descrição: Luiz Philippe de Orleans e Bragança afirmou que houve \discrepância
entre burocracias\ e que o erro não é dele. Para advogado, responsabilidade é do
deputado, que foi quem assinou a declaração
Url :https://revistaforum.com.br/politica/crime-principe-herdeiro-omitiu-r-768milhoes-em-offshore-na-justica-eleitoral/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-06 10:25:58
Título: Opinião | A arte que invade os espaços mais estéreis da cidade
Descrição: Façamos como Manoel de Barros e nos inspiremos no miúdo, no sujo,
naquilo que se esconde na lata enferrujada do quintal.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/06/opiniao-a-arte-que-invade-osespacos-mais-estereis-da-cidade
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-06 09:54:15
Título: MG: Entidade coleta denúncias de censura praticada na Rede Minas e Rádio
Inconfidência
Descrição: Para FNDC, interferência na programação e no conteúdo das emissoras
tem se intensificado no último período
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/06/mg-entidade-coleta-denuncias-decensura-praticada-na-rede-minas-e-radio-inconfidencia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-06 08:17:29
Título: Acidentes, câncer e contaminação radioativa: o custo da energia nuclear
no Brasil
Descrição: A mineração de urânio em Caetité (BA), retomada depois de 5 anos
inativa, retrata os impactos práticos do plano nuclear
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/06/acidentes-cancer-e-contaminacaoradioativa-o-custo-da-energia-nuclear-no-brasil
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-06 23:33:13
Título: PT denuncia que Bolsonaro aposta em cortar mais direitos e ampliar o
desemprego
Descrição: Diferente do atual governo, nos 13 anos de PT, foram criados 19,4
milhões de empregos formais, ou 1,5 milhão de empregos por ano – um feito sem
precedentes nos mais de 500 anos de história. Velha obsessão de Jair Bolsonaro
(PL), segundo o Partido dos Trabalhadores, é deflagrar uma nova
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/pt-denuncia-que-bolsonaro-apostaem-cortar-mais-direitos-e-ampliar-o-desemprego/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-06 21:46:19
Título: Requião indignado com o loteamento imobiliário na Ilha do Mel
Descrição: Inspirado pelas teses ambientalistas do Papa Francisco, o exgovernador Roberto Requião (sem partido) mostrou-se indignado com o loteamento
imobiliário na paradisíaca Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. A cobiça e a
ignorância aliadas a um governo incompetente [Ratinho Junior, do Paraná] querem
acabar com o paraíso ecológico da ilha
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/requiao-indignado-com-o-loteamentoimobiliario-na-ilha-do-mel/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-06 20:22:52
Título: EUA confirmam que vão encenar boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de
Inverno de Pequim
Descrição: Decisão é a resposta ao que é descrito como genocídio e crimes contra
a humanidade da China em Xinjiang e outros abusos A Casa Branca confirmou que
vai encenar um boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno de 2022 em Pequim,
na última medida que vai alargar ainda mais o fosso
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/eua-confirmam-que-vao-encenarboicote-diplomatico-aos-jogos-olimpicos-de-inverno-de-pequim/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-06 11:41:11
Título: 75% das famílias estão endividadas, diz Serasa
Descrição: O candidato do PDT a presidente, Ciro Gomes, tem razão ao chamar a
atenção para o problema das famílias endividados no país. O Serasa, empresa de
análises e informações para decisões de crédito e apoio a negócios, declinou os
motivos de endividamento no país nos últimos 12 meses:
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/75-das-familias-estao-endividadasdiz-serasa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 01:35:13
Título: Alemanha: novo governo terá paridade de gênero, é o mais jovem e prega
“ousadia” – Por Vinicius Sartorato
Descrição: Partidos confirmaram a coalização e o social-democrata Olaf Scholz
deve finalmente ser nomeado o novo chanceler, dando fim à Era Merkel, conheça o
futuro gabinete
Url :https://revistaforum.com.br/global/alemanha-novo-governo-paridade-generoousadia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 00:30:30
Título: Vídeo: Multidão saúda Lula durante show de Chico Cesar e Geraldo Azevedo
Descrição: Antes disso, o nome do ex-presidente Lula já havia sido celebrado
durante a confraternização de um bloco de Carnaval, também no centro do Rio de
Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/video-multidao-sauda-luladurante-show-de-chico-cesar-e-geraldo-azevedo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 23:12:52
Título: Enquanto Bolsonaro é cobrado pelo STF, Lula faz apelo sobre Ômicron:
“Não vamos baixar a guarda”
Descrição: Diante da inércia de Bolsonaro, STF deu 48h para presidente se
manifestar sobre orientações da Anvisa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/enquanto-bolsonaro-e-cobrado-pelo-stflula-faz-apelo-sobre-omicron-nao-vamos-baixar-a-guarda/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 22:53:13
Título: Pensando a Amazônia – Ciclo de Seminários “Saberes da Amazônia”
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil, recebe Carlos Abicalil e
Esther Bemerguy, com mediação de Eduardo Tadeu Pereira, para que apresentem o
ciclo de debates Saberes da Amazônia, da Fundação Perseu Abramo. Saberes da
Amazônia tem atividades transmitidas ao vivo pelas redes sociais e tem reunido
especialistas, lideranças locais e estudiosos sobre a região. Saiba mais [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pensando-a-amazonia-ciclo-de-seminariossaberes-da-amazonia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 22:14:06
Título: Randolfe Rodrigues é agraciado com a mais alta honraria do governo da
França
Descrição: País europeu condecorou o senador brasileiro, um dos principais
líderes da oposição a Bolsonaro, com a Légion d’honneur, comenda instituída por
Napoleão Bonaparte
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/randolfe-honraria-governo-franca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 20:14:20
Título: Passaporte da vacina: STF dá 48h para governo Bolsonaro se manifestar
sobre orientação da Anvisa
Descrição: A depender da resposta do governo, ministro Barroso pode obrigá-lo a
exigir comprovante de vacina contra Covid a viajantes que entram no Brasil

Url :https://revistaforum.com.br/brasil/passaporte-da-vacina-stf-da-48h-paragoverno-bolsonaro-se-manifestar-sobre-orientacao-da-anvisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 15:50:11
Título: Guedes irrita Itamaraty ao nomear diretor para embaixada nos EUA, exsócia assume novo cargo
Descrição: Escolha pegou o Itamaraty de surpresa, já que o cargo é desempenhado
hoje por diplomatas de carreira, o que não é o caso de Carlos Alexandre da Costa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-irrita-itamaraty-ao-nomeardiretor-para-embaixada-nos-eua-ex-socia-assume-novo-cargo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 14:13:00
Título: Petrobras desmente Bolsonaro e nega que vá reduzir preço dos
combustíveis
Descrição: Desde 25 de outubro, quando a Petrobras fez o último aumento dos
combustíveis, o valor do barril de petróleo caiu 18,7%, mas diesel e gasolina
continuaram com os preços em alta no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/economia/petrobras-desmente-bolsonaro-precodos-combustiveis/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 13:24:24
Título: Ciro Gomes chama general Heleno de “Napoleão de Hospício” após denúncia
de garimpo
Descrição: O general teria autorizado o avanço de sete projetos de exploração de
ouro em região preservada da Amazônia
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ciro-gomes-chama-general-helenode-napoleao-de-hospicio-apos-denuncia-de-garimpo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-06 13:17:41
Título: Atriz da Globo, Mila Moreira morre no Rio de Janeiro
Descrição: Ao longo da carreira, ela participou de cerca de 30 novelas e
minisséries, como \Malhação\, \Plumas e Paetês\ e \Marrom Glacé\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/atriz-da-globo-mila-moreira-morre/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-06 03:00:00
Título: A biodiversidade do bioma pampa e a urgência de sua preservação.
Entrevista especial com Heinrich Hasenack
Descrição:
Para contar e compreender a história e as características geológicas e botânicas
do bioma pampa, é prudente fazer um recuo de 20 mil anos [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615029-a-biodiversidade-do-bioma-pampa-e-aurgencia-de-sua-preservacao-entrevista-especial-com-heinrich-hasenack
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-07 04:30:27
Título: Eletrobras: Processo de privatização enviado pelo governo ao TCU é
incompleto e tem falhas, diz procurador
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/eletrobras-processo-de-privatizacaoenviado-pelo-governo-ao-tcu-incompleto-tem-falhas-diz-procurador-25308577
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-07 04:30:15
Título: Eletrobras: TCU marca 1ª análise da privatização. Entenda por que
governo corre contra o tempo para vender a estatal
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/eletrobras-tcu-marca-1-analise-daprivatizacao-entenda-por-que-governo-corre-contra-tempo-para-vender-estatal25308431

Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-07 04:30:28
Título: Concentração global: 1% dos mais ricos detém 38% de toda a riqueza
produzida no mundo nos últimos 26 anos
Descrição: RIO — A pandemia da Covid-19 serviu para intensificar um fenômeno que
ocorre há décadas: a concentração de riqueza no mundo. Desde 1995, o 1% mais
rico capturou 38% da riqueza global produzida no período, enquanto o os 50% mais
pobres ficaram com apenas 2% desse montante.Hoje, um seleto grupo de 520 mil
bilionários, que fazem parte do 0,01% mais rico, detém 11% da riqueza global.
Esse número correspondia a 7% em 1995. é estar em uma melhor posição para
enfrentar os desafios do século XXI —
Url :https://oglobo.globo.com/economia/concentracao-global-1-dos-mais-ricosdetem-38-de-toda-riqueza-produzida-no-mundo-nos-ultimos-26-anos-25307927
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: André Mendonça não é 1º evangélico no STF, 'crente fiel' chegou à corte
em 1957
Descrição: André Mendonça não foi o primeiro a chegar lá. Ainda que a narrativa
vitoriosa sustente que o pastor presbiteriano, indicado pelo presidente Jair
Bolsonaro, será o primeiro evangélico no STF (Supremo Tribunal Federal), o marco
foi alcançado há mais de seis décadas, com a nomeação de Antônio Martins Villas
Boas (1896-1987).Leia mais (12/07/2021 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/andre-mendonca-nao-e-1o-evangelico-no-stf-crente-fiel-chegoua-corte-em-1957.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-06 00:00:00
Título: Justiça diz que Haddad não terá que pagar R$ 200 mil a promotor
denunciado por suposta propina
Descrição: O Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu a condenação de Fernando
Haddad por comunicar à corregedoria do Ministério Público uma denúncia contra o
promotor Marcelo Milani.Leia mais (12/06/2021 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/justica-diz-que-haddad-nao-tera-que-pagar-r200-mil-a-promotor-denunciado-por-suposta-propina.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-06 20:25:00
Título: Comissão rejeita cobrança maior de Imposto de Exportação para evitar
desabastecimento de produtos
Descrição: Pelo proposta, alíquota poderá ser aumentada em até 20 vezes pelo
Poder Executivo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/835381-comissao-rejeita-cobranca-maiorde-imposto-de-exportacao-para-evitar-desabastecimento-de-produtos/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-06 20:24:00
Título: Comissão revoga regra para aprovação ou modificação de súmulas pelo TST
Descrição: Proposta aprovada altera reforma trabalhista aprovada em 2017
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/835300-comissao-revoga-regra-paraaprovacao-ou-modificacao-de-sumulas-pelo-tst/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Título: Índia confirma recebimento dos sistemas russos S-400 apesar das ameaças
dos EUA
Descrição: Os primeiros sistemas russos S-400 já estão sendo implantados no país
pelos militares indianos, que foram treinados na Rússia.
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Título: Militares americanos defendem 'diplomacia' com Rússia para evitar
conflito na Ucrânia
Descrição: O porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby,
acenou com a possibilidade de resolver os desentendimentos com a Rússia sobre a
Ucrânia na base da diplomacia, de maneira que amenize as tensões sobre a região.
Url :https://br.sputniknews.com/20211207/militares-americanos-defendemdiplomacia-com-russia-para-evitar-conflito-na-ucrania-20548633.html
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Título: Bolsonaro é o presidente que menos aprovou projetos no Congresso, diz
estudo
Descrição: Dono do pior desempenho de um presidente da República desde a
redemocratização, Jair Bolsonaro aprovou 27,7% dos projetos enviados ao
Congresso neste ano.
Url :https://br.sputniknews.com/20211206/bolsonaro-e-o-presidente-que-menosaprovou-projetos-no-congresso-diz-estudo-20546752.html
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Título: Confirmando laços com China, premiê de Ilhas Salomão acusa 'agentes de
Taiwan' de tentativa de golpe
Descrição: O premiê salomonense, Manasseh Sogavare, condenou as tentativas de o
remover do poder, após sobreviver a protestos violentos e a uma moção de censura
contra ele.
Url :https://br.sputniknews.com/20211206/confirmando-lacos-com-china-premie-deilhas-salomao-acusa-agentes-de-taiwan-de-tentativa-de-golpe-20542136.html

