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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-07
Título: De 480 mil empregos formais fechados em 2020, 96,4% foram perdidos por mulheres
Descrição: As mulheres, os trabalhadores que ganham acima de um salário mínimo e
os que têm idade entre 30 e 39 anos foram os mais impactados pelo desemprego no 
ano passado, auge da pandemia da Covid-19. É o que mostra o levantamento da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), sobre movimentações empregatícias 
do ano e de todos os tipos de contrato, divulgada esta semana.
Em 2020, o Brasil perdeu 480,3 mil empregos formais, com carteira assinada, 
sendo que deste total, 462,9 mil (96,4%) eram vagas ocupadas por mulheres, o que
comprova o aumento da desigualdade de gênero no mercado de trabalho.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/de-480-mil-empregos-formais-fechados-em-
2020-96-4-foram-perdidos-por-mulheres-77ea  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 16:55:25
Título: Nove capitais brasileiras registraram aumento na cesta básica entre 
outubro e novembro
Descrição: Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve alta em todas
as cidades pesquisadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/nove-capitais-brasileiras-
registraram-aumento-na-cesta-basica-entre-outubro-e-novembro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 11:14:58
Título: Brasil: 1% mais rico é dono da metade da riqueza, 50% mais pobres detêm 
1%, diz estudo
Descrição: Dados do relatório The World Inequality Report 2022, divulgado pelo 
World Inequality Lab, co-dirigido pelo economista Thomas Piketty, mostra que 
desigualdade aumentou com Bolsonaro e pandemia.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasil-1-mais-rico-e-dono-da-metade-da-
riqueza-50-mais-pobres-detem-1-diz-estudo/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: Fome é produto de um governo que junta incompetência e improviso
Descrição: No início de maio, alguém avisou a Jair Bolsonaro que o país 
atravessaria um período de estiagem aguda. O presidente olhou para os 
reservatórios das usinas hidrelétricas e soltou um lamento. \Estamos vivendo a 
maior crise hidrológica da história. Eletricidade. Vai ter dor de cabeça\, 
avisou a seus apoiadores.Leia mais (12/07/2021 - 14h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/12/fome-e-produto-de-um-governo-que-junta-
incompetencia-e-improviso.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 21:02:42
Título: Impeachment de Bolsonaro: Miguel Reale Jr. assina novo pedido
Descrição: Jurista é o mesmo que assinou pedido de impeachment de Dilma 
Rousseff, nova peça será baseada no relatório final da CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/impeachment-bolsonaro-miguel-relae-
novo-pedido/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Desmatamento na Amazônia não traz progresso social, diz estudo
Descrição: Índice de Progresso Social aplicado à Amazônia Legal mostra que 
cidades que mais desmatam têm as piores colocações.
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Url :https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-na-amazônia-não-traz-progresso-
social-diz-estudo/a-60044320?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 16:23:48
Título: Entenda quem é quem na \destruição\ do Código de Mineração que será 
votada na Câmara
Descrição: Relatora do texto, deputada bolsonarista é casada com dono de 
mineradoras e assessor do presidente do Senado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/entenda-quem-e-quem-na-
destruicao-do-codigo-de-mineracao-que-sera-votada-na-camara

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 15:27:53
Título: Incra reduz assentamento familiar e cede área para mineração bilionária 
de empresa canadense
Descrição: Acordo foi fechado na mesma semana que veio à tona a notícia de que o
ministro Augusto Heleno deu aval para projetos de garimpo de ouro em áreas 
intocadas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/incra-reduz-assentamento-familiar-
mineracao-bilionaria-de-empresa-canadense/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 18:27:33
Título: Depósito químico da mineradora Imerys explode e pega fogo em Barcarena 
no Pará 
Descrição: De acordo com o MAB, moradores do bairro Vila do Conde inalaram 
fumaça tóxica e relatam dificuldade para respirar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/deposito-quimico-da-mineradora-
imerys-explode-e-pega-fogo-em-barcarena-no-para

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-07 13:25:11
Título: “Vamos virar uma grande fazenda”: Brasil vive acelerada 
desindustrialização 
Descrição: A pandemia acelerou ainda mais esse processo, enquanto o Governo 
federal privilegia o setor agrícola para exportação de alimento, minério e 
energia. De 2013 a 2019, o país perdeu 28.700 indústrias e 1,4 milhão de postos 
de trabalho no setor
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-12-07/o-brasil-vai-virar-uma-
grande-fazenda-um-pais-em-acelerada-desindustrializacao.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 09:05:18
Título: Jornal Nacional: ex de Bolsonaro lavou dinheiro de rachadinha de Carlos 
Bolsonaro
Descrição: Ana Cristina Valle, que implantou esquema de corrupção no gabinete de
Carlos Bolsonaro, foi sócia de um escritório de advocacia que teria extorquido 
famílias que tinham direito a seguro por parentes vítimas de acidentes de 
trânsito.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/jornal-nacional-ex-de-
bolsonaro-lavou-dinheiro-de-rachadinha-de-carlos-bolsonaro/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: PF faz operação que mira desvios de R$ 130 milhões em contratos de 
gráficas do Enem
Descrição: A Polícia Federal está nas ruas na manhã desta terça-feira (7) 
realizando uma operação contra suspeitas de corrupção em contratos de gráficas 
que imprimiam provas do Enem.Leia mais (12/07/2021 - 06h31)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/pf-faz-operacao-contra-suspeitas-de-corrupcao-
envolvendo-graficas-que-imprimiam-provas-do-enem.shtml
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 19:07:44
Título: Santander é condenado por manter funcionários trabalhando até as 22h sem
pagar hora extra em SP
Descrição: Decisão em ação do MPT em Bauru foi proferida após inquérito que 
apontou jornada excedente sem qualquer remuneração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/santander-e-condenado-por-
manter-funcionarios-trabalhando-ate-as-22h-sem-pagar-hora-extra-em-sp

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 00:42:55
Título: Bancários da Caixa alertam para declarações do governo que reforçam meta
de privatizar banco
Descrição: Fenae reage às novas contradições do Executivo em discurso pró-
privatização de estatais federais às vésperas das eleições, inclusive daquelas 
mais bem classificadas pelo próprio governo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancarios-caixa-alertam-declaracoes-
governo-reforcam-meta-privatizar-banco/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 21:12:38
Título: Allan dos Santos: Servidores dizem à PF que foram pressionados no caso 
da extradição
Descrição: O blogueiro bolsonarista fugiu para os Estados Unidos, com auxílio de
Eduardo Bolsonaro, depois que teve pedido de prisão decretado por Alexandre de 
Moraes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/allan-dos-santos-servidores-dizem-a-pf-
que-foram-pressionados-no-caso-da-extradicao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 17:37:56
Título: Arquivamento do caso triplex põe fim ao conluio entre Moro e Dallagnol 
para tirar Lula das eleições, dizem advogados
Descrição: Ministério Público Federal desistiu de recorrer da decisão que anulou
sentença de Moro condenando Lula à prisão antes das eleições de 2018, quando 
aceitou ser ministro de Jair Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/arquivamento-do-caso-triplex-poe-fim-
ao-conluio-entre-moro-e-dallagnol-para-tirar-lula-das-eleicoes-dizem-advogados/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 17:23:58
Título: Na Argentina, Lula se reúne com o presidente, recebe prêmio e participa 
de ato pela democracia
Descrição: Petista também se encontrará com dirigentes sindicais argentinos e 
participará de ato em homenagem a ele
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/na-argentina-lula-se-reune-com-
o-presidente-recebe-premio-e-participa-de-ato-pela-democracia

Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa na Grécia: uma Igreja pobre para os pobres não com palavras, mas 
com gestos
Descrição: \Estou muito feliz com esta visita do Papa por duas razões: por 
fortalecer a relação com a Igreja ortodoxa e por dar voz aos migrantes e 
refugiados, muitas vezes esquecidos e deixados à margem\, afirma o delegado do 
custódio da Terra Santa em Rodes, na Grécia, frei Gregory, ao expressar suas 
impressões sobre a visita de Francisco a Chipre e à Grécia. \O acolhimento e a 
abertura são as atitudes mais importantes, que a meu ver o Papa transmitiu 
perfeitamente\, ressalta ainda o frade franciscano                    Leia tudo 
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-12/papa-grecia-igreja-pobre-
para-pobres-nao-com-palavras-mas-gestos.html

Fonte: Viomundo
Data: 2021-12-07
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Título: ONU reconhece Maduro legítimo representante da Venezuela: ‘Vitória contra as 
agressões coloniais dos EUA’
Descrição: Nesta segunda-feira (6), a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) 
reconheceu o governo do presidente Nicolás Maduro como legítimo representante da
Venezuela. Em sua conta no Twitter, o embaixador venezuelano na ONU, Samuel 
Moncada, comemorou a decisão. Apenas 16 dos 193 países se recusaram a reconhecer
Maduro como presidente legítimo.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/onu-reconhece-maduro-legitimo-
representante-da-venezuela-vitoria-contra-as-agressoes-coloniais-dos-eua-
videos.html 

Fonte: Poder360
Título: 34 pesquisadores de Engenharia deixam a Capes, demissões somam 114
Descrição: Profissionais dizem que não tem por que continuar com as avaliações 
se elas não poderão se tornar públicas
Url :https://www.poder360.com.br/educacao/34-pesquisadores-de-engenharia-deixam-
a-capes-demissoes-somam-114/

Fonte: Poder360
Título: Governo publica demissão de José Tostes da Receita Federal
Descrição: Agora ex-secretário, Tostes teve atritos com a família Bolsonaro
Url :https://www.poder360.com.br/governo/governo-publica-demissao-de-jose-
tostes-da-receita-federal/

Fonte: Poder360
Título: Congresso do Peru rejeita abertura de impeachment contra Castillo
Descrição: Foram 76 votos contrários ao processo, em 5 meses de mandato, 
presidente perdeu ministros e o apoio do partido
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/congresso-do-peru-rejeita-
abertura-de-impeachment-contra-castillo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 15:57:56
Título: Chile aprova casamento igualitário e se torna 7º país da região a 
reconhecer direito 
Descrição: Partidos de direita e extrema direita votaram contra proposta, que 
ainda deve passar por sanção presidencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/chile-aprova-casamento-
igualitario-e-se-torna-7-pais-da-regiao-a-reconhecer-direito
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 15:15:26
Título: Douglas Belchior se filia ao PT, que se compromete em fortalecer 
candidatos do movimento negro
Descrição: “É um convite ao PT para que ele corresponda às expectativas da maior
parte dos brasileiros”, afirmou o educador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/douglas-belchior-se-filia-ao-pt-
que-se-compromete-em-fortalecer-candidatos-do-movimento-negro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 13:47:16
Título: Câmara de Porto Alegre acaba com o passe livre aos domingos e em dias de
eleição 
Descrição: Projeto de autoria do Executivo municipal maltrata a parcela mais 
pobre da população, apontam vereadores da oposição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/camara-de-porto-alegre-acaba-
com-o-passe-livre-aos-domingos-e-em-dias-de-eleicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 13:13:12
Título: Produções de filmes africanos ganham visibilidade: Baobácine tem edições
em Recife e Caruaru 
Descrição: Exibições vão até quarta (8) no Teatro do Parque, em Caruaru, a 
mostra inicia no dia 18 de dezembro
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/producoes-de-filmes-africanos-
ganham-visibilidade-baobacine-tem-edicoes-em-recife-e-caruaru
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 12:47:05
Título: Símbolo da luta antimanicomial é vandalizado em Curitiba
Descrição: Arte com o título “Vidas Lokas importam” foi danificada pela segunda 
vez, menos de três meses após restauração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/simbolo-da-luta-antimanicomial-
e-vandalizado-em-curitiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-07 12:31:31
Título: Estudantes de todo o país se mobilizam em defesa da Amazônia durante 
encontro no Maranhão
Descrição: O I Encontro dos Estudantes da Amazônia, no Maranhão, marca um 
processo de compromisso e resistência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/07/estudantes-de-todo-o-pais-se-
mobilizam-em-defesa-da-amazonia-durante-encontro-no-maranhao
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-07 22:31:15
Título: Governo anuncia quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados, 
mas descarta passaporte da vacina
Descrição: Ministro da Saúde rejeita a exigência do passaporte da vacina, como 
recomenda a Anvisa O governo federal anunciou nesta terça-feira (07/12) que vai 
exigir quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados contra a covid-19 
que desembarcarem no Brasil. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da 
Saúde, Marcelo  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no 
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/governo-anuncia-quarentena-de-
cinco-dias-para-viajantes-nao-vacinados-mas-descarta-passaporte-da-vacina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 01:35:56
Título: Obras de Krenak fazem repensar a relação entre humanidade e natureza – 
Blog Terra em Transe
Descrição: Em tempos de incertezas e exaustão, o embate entre duas maneiras 
tanto de enxergar e, portanto, habitar o mundo se tornam mais presentes, seja em
busca do bem viver ou do viver para adquirir bens
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/obras-krenak-fazem-
repensar-relacao-humanidade-natureza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 00:51:05
Título: Crítica do negacionismo, brasileira é uma das mulheres mais influentes 
do mundo
Descrição: A cientista Natalia Pasternak, defensora da vacinação contra Covid e 
crítica de Bolsonaro, foi a única brasileira mencionada na lista das 100 
mulheres mais inspiradoras do mundo, divulgada pela BBC News
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/critica-do-negacionismo-brasileira-e-
uma-das-mulheres-mais-influentes-do-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 23:55:17
Título: Deputado quer Braga Netto na Câmara para explicar treinamento do 
Exército contra a esquerda
Descrição: Reportagem do The Intercept traz documentos que mostram que a 
Operação Mantiqueira consistiu em um treinamento de guerra que tinha como alvo 
organizações fictícias que fazem referência à esquerda brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-quer-braga-netto-na-camara-
para-explicar-treinamento-do-exercito-contra-a-esquerda/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-12-07 23:32:12
Título: Após selinho entre lésbicas, bar cancela pedido das clientes em 
Catanduva (SP)
Descrição: Casal conhece dono do estabelecimento e não acreditou quando ele 
disse que cancelaria pedido por causa de um beijo. Caso foi registrado em 
boletim de ocorrência e Polícia Civil ouvirá acusado, que alegou ter sido “mal 
interpretado”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-selinho-lesbicas-bar-cancela-
pedido-clientes-catanduva/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 18:32:05
Título: Bancada Negra da Câmara de Porto Alegre sofre ameaça de morte, veja 
mensagem
Descrição: A mensagem de ódio, racista, homofóbica e lesbofóbica foi 
encaminhada, via e-mail institucional, para quatro vereadoras e um vereador da 
capital do RS
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/bancada-negra-da-camara-de-porto-
alegre-sofre-ameaca-de-morte-veja-mensagem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 16:55:58
Título: Maksoud Plaza encerra atividades e funcionários são informados pela 
imprensa
Descrição: Inaugurado em 1979, contou com hóspedes ilustres como Margaret 
Thatcher, Kofi Annan, João Gilberto, Rolling Stones e Guns N’Roses
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/maksoud-plaza-encerra-atividades-e-
funcionarios-sao-informados-pela-imprensa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 16:14:32
Título: Projeto do PT para reduzir preços dos combustíveis é aprovado em 
comissão do Senado
Descrição: Agora, o texto segue para votação em plenário. Proposta estabelece 
uma nova política de preços internos de venda e põe fim na fórmula atual, com 
base na política de paridade de preços internacionais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/projeto-do-pt-reduzir-precos-dos-
combustiveis-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 14:06:43
Título: Exército simula guerra contra “Partidos dos Operários” e “Movimento de 
Luta pela Terra”
Descrição: Sob o governo Jair Bolsonaro, força armada realiza treinamentos de 
sua tropa de elite em simulações de combate contra a esquerda, segundo 
reportagem do site The Intercept
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/exercito-simula-guerra-contra-
partidos-dos-operarios-e-movimento-de-luta-pela-terra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 14:00:45
Título: Bolsonaro libera Prouni para ex-alunos de escolas privadas: “lixo”, diz 
Haddad
Descrição: Criador do Prouni, ex-ministro da Educação ainda criticou a mudança 
de enquadramento das entidades filantrópicas, que tinham que dar bolsa e 
investir 20% da em gratuidade. \A volta da pilantropia\, afirmou Haddad
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-libera-prouni-
para-ex-alunos-de-escolas-privadas-lixo-diz-haddad/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 13:54:20
Título: Cheques de Queiroz pra Michelle viram perguntas em concurso público, 
veja a prova
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Descrição: A pergunta pediu aos participantes da prova que indicassem o valor de
médio de cada pagamento recebido por Michelle Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cheques-queiroz-michelle-concurs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 12:57:27
Título: Triplex do Guarujá: MPF desiste e ação contra Lula chega ao fim, diz 
revista
Descrição: Processo motivou condenação injusta de Lula por Sergio Moro, que foi 
considerado parcial pelo STF. Defesa do ex-presidente agora tenta reaver cotas 
que foram pagas pela ex-primeira-dama Marisa Letícia.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/triplex-do-guaruja-mpf-desiste-e-acao-
contra-lula-chega-ao-fim-diz-revista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 12:56:50
Título: Presidente da SaferNet anuncia “exílio voluntário” após ameaças de morte
Descrição: Em carta, Thiago Tavares afirma que está em \grave e iminente risco\ 
e por isso optou por deixar o país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/presidente-safernet-exilio-ameacas-
morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 12:08:08
Título: Jornal Nacional revela aparelhamento da PF: amigo de Heleno e aliado de 
pastor Everaldo
Descrição: Desde que Paulo Maiurino assumiu a diretoria-geral da PF em abril de 
2021, já houve mudanças em 20 postos de comando, a maioria envolvendo pessoas 
próximas a Bolsonaro e seus aliados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jornal-nacional-aparelhamento-da-pf-
amigo-de-heleno-e-aliado-de-pastor-everaldo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 11:47:35
Título: Carol Solberg é censurada após ser campeã, mas desabafa nas redes: “Fora
Bolsonaro”
Descrição: Atleta que venceu o Circuito Brasileiro de vôlei de praia ao lado de 
Bárbara Seixas, foi impedida de dar entrevistas “para evitar manifestações”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/carol-solberg-e-censurada-apos-ser-
campea-mas-desabafa-nas-redes-fora-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-07 11:04:48
Título: Miséria pandêmica: bilionários ganharam U$ 3,7 tri apenas em 2020
Descrição: A riqueza média dos 10% mais ricos da América Latina é 630 vezes 
superior a dos 50% mais pobres
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/miseria-bilionarios-ganharam-3-tri-
2020/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-07 09:06:41
Título: Documento de treinamento anti-esquerda do Exército tem MLT, Partido dos 
Operários e Mídia Samurai como inimigos
Descrição: Simulação feita em 2020 revela como a tropa de elite do Exército está
sendo treinada para combater a esquerda e movimentos sociais.The post Documento 
de treinamento anti-esquerda do Exército tem MLT, Partido dos Operários e Mídia 
Samurai como inimigos appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/07/exercito-treinamento-anti-esquerda-
documento/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-07 03:00:00
Título: Xenofobia: uma barreira ao direito de migrar. Entrevista especial com 
Giuliana Redin
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Descrição:  
A temática da inclusão, especialmente quando se trata de pessoas em condições de
refúgio ou [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615080-xenofobia-uma-barreira-ao-direito-de-
migrar-entrevista-especial-com-giuliana-redin
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-08 04:30:20
Título: Natal: shoppings já estão lotados, mas pouca gente compra. Comércio 
espera queda de 5% nas vendas
Descrição: RIO - Depois de uma Black Friday frustrante, com faturamento abaixo 
do esperado, o primeiro fim de semana de dezembro teve lojas de rua e corredores
de shoppings cheios. Mas o movimento ainda não se traduziu em vendas. A inflação
e os juros mais altos assustam os consumidores, o que deve levar a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) a revisar a projeção para retração de até 5% no 
faturamento no Natal, ante 3,8% de alta, estimada em setembro.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/natal-shoppings-ja-estao-
lotados-mas-pouca-gente-compra-comercio-espera-queda-de-5-nas-vendas-25310223
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-08 06:00:02
Título: Lula segue na liderança, seguido por Bolsonaro e Moro, segundo pesquisa 
Quaest, veja os números
Descrição: RIO — O quadro das intenções de voto para a presidência nas eleições 
de 2022 continua favorável ao ex-presidente Lula (PT), segundo nova pesquisa da 
Genial/Quaest, empresa de inteligência de dados que faz análise de redes sociais
e pesquisas de opinião pública. O petista lidera em todos os cenários, em 
primeiro e segundo turnos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece em 
segundo lugar, mas é derrotado em qualquer situação de segundo turno.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/lula-segue-na-lideranca-seguido-por-
bolsonaro-moro-segundo-pesquisa-quaest-veja-os-numeros-25310199
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-08 04:30:12
Título: Atividades informais e ilegais movimentam R$ 1,3 tri no Brasil, o 
equivalente ao PIB da Suíça
Descrição: RIO - A economia informal já movimentou R$ 1,3 trilhão este ano, o 
equivalente a 16,8% do PIB brasileiro. O valor é também semelhante ao PIB de 
países como Suécia e Suíça. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/atividades-informais-
ilegais-movimentam-13-tri-no-brasil-equivalente-ao-pib-da-suica-25307748
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-07 23:34:07
Título: Como cientistas querem usar DNA para armazenar dados
Descrição: Pesquisadores dizem que deram um grande passo no armazenamento de 
informações em moléculas de DNA.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59572594?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-07 22:41:55
Título: Biden ameaça Putin com ‘fortes sanções econômicas’ se a Rússia aumentar 
a pressão sobre a Ucrânia
Descrição: Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia abordam a crescente 
tensão entre Moscou e Kiev em uma cúpula online de mais de duas horas
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-12-07/biden-ameaca-putin-com-
fortes-sancoes-economicas-se-a-russia-aumentar-a-pressao-sobre-a-ucrania.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: Assembleia abre processo de impeachment contra governador do Tocantins
Descrição: A Assembleia Legislativa do Tocantins abriu nesta terça-feira (7) um 
processo de impeachment por crime de responsabilidade contra o governador do 
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estado, Mauro Carlesse (PSL), já afastado por seis meses pelo STJ (Superior 
Tribunal de Justiça). O processo, que pode culminar na perda definitiva do 
cargo, deve ser concluído na Casa em até 180 dias.Leia mais (12/07/2021 - 21h33)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/assembleia-abre-processo-de-impeachment-contra-governador-do-
tocantins.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: Tribunal anula maior condenação contra Eduardo Cunha
Descrição: O TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), no Distrito 
Federal, anulou nesta terça-feira (7) o processo que condenou o ex-presidente da
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB-RJ) à sua maior pena criminal, e enviou 
os autos à Justiça Eleitoral.Leia mais (12/07/2021 - 20h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/tribunal-anula-maior-condenacao-contra-eduardo-cunha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: Boulos diz que Prefeitura de SP tenta impedir aula pública com Manuela 
D'Ávila
Descrição: O pré-candidato do PSOL ao Governo de São Paulo, Guilherme Boulos, 
acusa a Prefeitura de São Paulo de tentar impedir uma aula pública que seria 
dada no Parque Augusta, na região central da capital paulista, por ele e pela 
ex-deputada federal Manuela D'Ávila. Ela estava marcada para o sábado (11).?Leia
mais (12/07/2021 - 19h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/boulos-diz-que-prefeitura-de-sp-tenta-
impedir-aula-publica-com-manuela-davila-no-parque-augusta.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: Evangélicos de esquerda dizem que zombar da fé de Michelle é perda de 
tempo
Descrição: Eventuais zombarias com o momento em que a primeira-dama Michelle 
Bolsonaro falou em línguas após descobrir que o pastor André Mendonça fora 
chancelado como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) são \lamentáveis\ e 
uma \perda de tempo\. Isso nas palavras de evangélicos progressistas com quem a 
Folha conversou após a ampla repercussão que o episódio ganhou.Leia mais 
(12/07/2021 - 16h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/evangelicos-de-esquerda-dizem-que-zombar-da-fe-de-michelle-e-
perda-de-tempo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: PF quer usar dados sobre milícias digitais em inquérito que investiga 
Jair Renan
Descrição: Os investigadores responsáveis pela apuração sobre os negócios de 
Jair Renan, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, querem utilizar informações 
do inquérito das milícias digitais.Leia mais (12/07/2021 - 14h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/pf-quer-usar-dados-sobre-milicias-digitais-em-
inquerito-que-investiga-jair-renan.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: Ex-diretor do MEC afirma que Allan dos Santos tinha interesse em 
contratos de publicidade
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Descrição: Ricardo Wagner Roquetti, ex-diretor do Ministério da Educação, 
afirmou em depoimento à Polícia Federal que o blogueiro Allan dos Santos 
demonstrou interesse nos contratos de publicidade da pasta no primeiro mês da 
gestão Jair Bolsonaro.?Leia mais (12/07/2021 - 14h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/ex-diretor-do-mec-afirma-que-allan-dos-santos-tinha-
interesse-em-contratos-de-publicidade.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: Olavo de Carvalho negou vínculo com Bolsonaros e Allan dos Santos em 
depoimento à PF
Descrição: O escritor Olavo de Carvalho minimizou em depoimento à Polícia 
Federal seus vínculos com a família do presidente Jair Bolsonaro e seus 
principais discípulos no país, como o blogueiro Allan dos Santos.Leia mais 
(12/07/2021 - 13h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/olavo-de-carvalho-negou-vinculo-com-bolsonaros-e-
allan-dos-santos-em-depoimento-a-pf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: Ainda há risco de interferência na extradição de Allan dos Santos, diz 
PF em inquérito
Descrição: A delegada responsável pelo inquérito das milícias digitais diz em 
despacho que ainda há risco de interferência do Ministério da Justiça no 
processo de extradição do influenciador bolsonarista Allan dos Santos.Leia mais 
(12/07/2021 - 13h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/ainda-ha-risco-de-interferencia-na-extradicao-de-
allan-dos-santos-diz-pf-em-inquerito.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-07 00:00:00
Título: Instituto prevê fechar ano com R$ 12 milhões de doações para projetos na
UFRJ
Descrição: O Instituto Reditus, formado por ex-alunos da UFRJ, prevê fechar o 
ano com R$ 12 milhões em doações para o fundo que apoia projetos de estudantes 
da universidade.Leia mais (12/07/2021 - 11h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/instituto-preve-fechar-ano-com-r-12-milhoes-de-
doacoes-para-projetos-na-ufrj.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-07 22:36:00
Título: Comissão debate filme Marighella com atores nesta quarta-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/834439-comissao-debate-filme-marighella-
com-atores-nesta-quarta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-07 22:33:00
Título: CCJ aprova projeto que obriga empresas a divulgar razão social, CNPJ e 
e-mail em site
Descrição: Proposta prevê punições para quem descumprir as normas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/835979-ccj-aprova-projeto-que-obriga-
empresas-a-divulgar-razao-social-cnpj-e-e-mail-em-site/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-08 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 8 de dezembro
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (8), marcada pela videochamada entre Putin e 
Biden, pelas sanções americanas contra o Irã, Síria e Uganda e pela tentativa 
fracassada de impeachment do presidente do Peru.
Url :https://br.sputniknews.com/20211208/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-quarta-feira-8-de-dezembro-20617393.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-07 21:35:29
Título: Governo brasileiro rejeita exigir vacinação de estrangeiros, mas 
obrigará quarentena de 5 dias
Descrição: O governo brasileiro anunciou, nesta terça-feira (7), que não exigirá
um \passaporte da vacina\ para receber turistas no país. Apesar disso, os 
estrangeiros não vacinados precisarão fazer uma quarentena de cinco dias e 
realizar teste RT-PCR.
Url :https://br.sputniknews.com/20211207/governo-brasileiro-rejeita-exigir-
vacinacao-de-estrangeiros-mas-obrigara-quarentena-de-5-dias-20614861.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-07 20:02:21
Título: Economista: inflação no Brasil é complexa e não se resolve apenas com 
taxa SELIC
Descrição: A inflação no Brasil está em alta e a previsão do mercado é de que o 
índice chegue ao final do ano muito acima da meta do Banco Central. Para 
discutir o assunto, a Sputnik Brasil ouviu o economista João Branco, que 
explicou os principais aspectos do atual momento.
Url :https://br.sputniknews.com/20211207/economista-inflacao-no-brasil-e-
complexa-e-nao-se-resolve-apenas-com-taxa-selic-20614684.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-07 19:36:33
Título: O que Saramago tem a ver com os especiais de Natal do Porta dos Fundos? 
Porchat explica à Sputnik
Descrição: Em entrevista exclusiva à Sputnik Brasil, Fabio Porchat fala da série
que está gravando em homenagem ao centenário de José Saramago e da influência do
escritor para os especiais de Natal do Porta dos Fundos. Pela primeira vez, ele 
também se manifesta sobre Eduardo Fauzi e o atentado à bomba à produtora.
Url :https://br.sputniknews.com/20211207/o-que-saramago-tem-a-ver-com-os-
especiais-de-natal-do-porta-dos-fundos-porchat-explica-a-sputnik-20612145.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-07 00:32:24
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-defendem-
diplomacia-com-russia-para-evitar-conflito-na-ucrania-20548633.html
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