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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 12:30:59
Título: Alta de combustíveis faz frete disparar e inflação online supera dados 
oficiais
Descrição: O levantamento foi feito em 40 categorias, mais de 20 mil produtos e 
com 12 milhões de ofertas analisadas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/alta-de-combustiveis-faz-frete-disparar-
e-inflacao-online-supera-dados-oficiais/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Banco Central eleva taxa básica de juros para 9,25%
Descrição: O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou há 
pouco que elevou a taxa básica de juros (Selic) em 1.5 ponto percentuals, 
chegando a 9,25%. Este é o sexto aumento seguido este ano: em dezembro de 2020, 
a taxa estava em 2%. No comunicado à imprensa, o Banco Central indicou que o 
cenário [ ]The post Banco Central eleva taxa básica de juros para 9,25% appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/temas/economia/copom-do-banco-central-
eleva-taxa-basica-de-juros-em-1-5-p-p-chegando-a-925/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Irmã Laura Vicuña: o sofrimento do povo yanomami
Descrição: Milhares de garimpeiros ilegais invadiram a Terra Indígena Yanomami, 
no Estado de Roraima, no extremo norte do Brasil. A consequência é um sofrimento
que vai aumentando cada dia, com um perigo real de se tornar um genocídio.      
Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-12/laura-vicuna-o-
sofrimento-dos-yanomami-necessidade.html

Fonte: Viomundo
Data: 2021-12-08
Título: Rogério Correia: Parte do Congresso faz o jogo das mineradoras e joga Mariana e 
Brumadinho para debaixo do tapete
Descrição: Os crimes trágicos em Mariana e Brumadinho continuam em nossas 
mentes. A vida de milhares de mineiros foi afetada, incluindo as mortes e a 
tragédia ambiental. Apesar disso, parte do Congresso Nacional insiste em jogar 
Mariana e Brumadinho para debaixo do tapete. Há mais de quatro meses um grupo de
deputadas e deputados prepara um Novo Código da Mineração que, se levado adiante
e aprovado como está, será muito comemorado pelas mineradoras – enquanto o povo 
terá razões para chorar. O projeto debatido por um grupo de parlamentares da 
Frente Parlamentar da Mineração reconhece a atividade como “essencial à vida 
humana”, na prática liberando a exploração minerária sem contrapartidas 
fundamentais para a segurança das populações vizinhas às barragens.
O relatório final, que felizmente não conta com unanimidade nessa Frente, segue 
a lei neoliberal, e levada às últimas consequências: o lucro vem antes da vida.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/rogerio-correia-parte-do-congresso-
faz-o-jogo-das-mineradoras-e-joga-mariana-e-brumadinho-para-debaixo-do-
tapete.html  

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-08 15:00:00
Título: Os privilegiados com a água do Cerrado baiano
Descrição: Os nomes ligados a associações do agronegócio que podem captar de 
graça até 1,8 bilhão de litros diários, volume capaz de abastecer 11 milhões de 
pessoas
Url :https://apublica.org/2021/12/os-privilegiados-com-a-agua-do-cerrado-baiano/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-12-08 19:18:53
Título: Força-tarefa determina que Imerys forneça água, abrigo e tratamento 
médico para moradores no PA
Descrição: Mineradora cometeu diversos crimes em território paraense. Após 
explosão, moradores denunciam também vazamento de caulim
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/forca-tarefa-determina-que-
imerys-forneca-agua-abrigo-e-tratamento-medico-para-moradores-no-pa

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-08
Título: ‘PL antiterrorismo’ sofre derrota na Câmara. ‘Ditadura nunca mais’
Descrição: O Projeto de Lei (PL) 1595/19, conhecido como “PL antiterrorismo” 
sofreu uma primeira e importante derrota na Câmara dos Deputados nesta quarta-
feira (8). O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-PI), em articulação com a base 
do governo Bolsonaro, pautou a votação do regime de urgência para a proposta, 
mas não houve apoio suficiente para aprovar tramitação acelerada. Para tanto, 
seriam necessários, 257 votos favoráveis. Entretanto, o requerimento obteve 
apenas 228 votos a favor, e outros 199 deputados votaram contra. A oposição 
comemorou o resultado.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/12/pl-antiterrorismo-
sofre-derrota-na-camara-ditadura-nunca-mais/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 16:00:07
Título: Seis vezes em que o STF obrigou o governo federal a agir durante a 
pandemia de covid-19 
Descrição: Governo anunciou a quarentena de cinco dias para a entrada de 
viajantes no país, após Corte determinar uma manifestação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/seis-vezes-em-que-o-stf-obrigou-
o-governo-federal-a-agir-durante-a-pandemia-de-covid-19

Fonte: Montedo
Data: 2021-12-08
Título: Documentos apontam que Exército tentou driblar STF em julgamento sobre 
armas
Descrição: Documentos apontam que o Exército tentou driblar o STF (Supremo 
Tribunal Federal) para inviabilizar o julgamento sobre a revogação de três 
portarias publicadas em abril do ano passado que aumentavam os mecanismos de 
controle e rastreamento de armas de fogo e munições. As informações são de uma 
reportagem do jornal Folha de S.Paulo, que recebeu os documentos obtidos pelo 
Instituto Sou da Paz. O Exército editaria novas portarias para substituir as 
revogadas e que teriam o mesmo objetivo de melhorar o controle de armas e 
munições. A documentação mostra que as novas regras ficaram prontas em dezembro 
de 2020, porém ficaram paradas no Comando do Exército por quase dez meses, até 
setembro de 2021. Os papéis foram publicados na véspera da apreciação do tema na
corte, o que, segundo especialistas ouvidos pela Folha, indica que os militares 
tentaram inviabilizar o julgamento no STF. A manobra não deu certo, no entanto, 
uma vez que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deu uma decisão 
individual para restabelecer a vigência das regras anteriores.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/12/08/documentos-apontam-que-exercito-
tentou-driblar-stf-em-julgamento-sobre-armas/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 14:12:02
Título: UnB concederá título de doutor honoris causa para líder indígena Ailton 
Krenak
Descrição: Reconhecimento foi aprovado por aclamação pelo Conselho Universitário
da instituição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/unb-concedera-titulo-de-doutor-
honoris-causa-para-lider-indigena-ailton-krenak

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 14:23:38
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Título: Caetano Veloso e Wagner Moura vão denunciar censura de Bolsonaro 
Comissão Interamenricanana de DH
Descrição: As denúncias serão sobre as violações de liberdade de expressão no 
país, o desmonte institucional do setor cultural e a perseguição de artistas
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/caetano-veloso-e-wagner-moura-vao-
denunciar-censura-de-bolsonaro-comissao-interamenricanana-de-dh/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 13:17:41
Título: Desmonte na pesquisa: cientistas da engenharia renunciam a cargos na 
Capes
Descrição: Na semana passada cientistas da área de matemática também anunciaram 
renúncia coletiva, mais de 100 pesquisadores já deixaram o órgão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/desmonte-pesquisa-cientistas-
engenharia-renunciam/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-08 16:14:15
Título: Lula recebe prêmio do governo da Argentina na sexta-feira no Dia dos 
Direitos Humanos
Descrição: O presidente argentino Alberto Fernández e a vice-presidenta Cristina
Kirchner receberão na próxima sexta-feira (10/12), em Buenos Aires, o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um comício na a Plaza de Mayo em 
comemoração ao Dia dos Direitos Humanos e pela passagem dos 38 anos do retorno 
da  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/lula-participa-de-comicio-na-
argentina-na-proxima-semana-no-dia-dos-direitos-humanos/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-08 15:01:12
Título: Fome e abandono estão do outro lado do Auxílio Brasil
Descrição: O novo programa teve início no mês passado e já começou com inúmeras 
incertezas e falhas de implementação
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-12-08/fome-e-abandono-estao-do-
outro-lado-do-auxilio-brasil.html

Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro chama Caiado de “mentiroso” e critica preço de combustíveis em
GO
Descrição: Nesta semana, presidente disse que deputado Major Vitor Hugo pode ser
candidato ao governo de Goiás
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/bolsonaro-chama-caiado-de-mentiroso-e-
critica-preco-de-combustiveis-em-go/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Juristas pedem impeachment de Bolsonaro com base em conclusões de CPI
Descrição: Os líderes da extinta CPI da Covid-19 – o chamado G7 – acompanharam o
jurista Miguel Reale Júnior nesta quarta-feira (8) no ato que protocolou, na 
Câmara dos Deputados, novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O
texto baseia-se no resultado das investigações da CPI da Covid e nas infrações 
que a comissão considerou [ ]The post Juristas pedem impeachment de Bolsonaro 
com base em conclusões de CPI appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/cpi-da-covid-19-
protocola-pedido-de-impeachment-de-jair-bolsonaro/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-12-09 01:45:00
Título: BRASIL DÓLAR - Congresso brasileiro autoriza a abertura de contas em 
dólares
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/el-congreso-brasileno-autoriza-la-
apertura-de-cuentas-en-dolares/20000011-4693726?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Título: “Enfermeiros querem mais que aplausos”, diz deputada ao defender piso 
salarial
Descrição: A Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara, realizou nesta 
quarta-feira (8) uma audiência pública para debater o piso salarial de 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O projeto, de autoria do 
senador Fabiano Contarato (Rede-ES), foi aprovado pelo Senado em novembro. 
Participaram da audiência representantes do Conselho Federal de Enfermagem 
(Cofen), de hospitais, [ ]The post Enfermeiros querem mais que aplausos, diz 
deputada ao defender piso salarial appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/audiencia-
publica-debate-piso-salarial-dos-profissionais-da-enfermagem/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-08 22:01:43
Título: Banco Central volta a elevar juros, entenda efeitos na inflação e no 
bolso
Descrição: Escalada de preços e percepção de descontrole fiscal por parte do 
governo federal têm feito acelerar a alta da taxa de juros.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59587946?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Poder360
Título: Nubank estreia na Bolsa como banco mais valioso da América Latina
Descrição: Banco digital abrirá capital na Bolsa de Nova York e fixou o preço da
ação em US$ 9
Url :https://www.poder360.com.br/economia/nubank-estreia-na-bolsa-como-banco-
mais-valioso-da-america-latina/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 18:44:13
Título: Escritor José Falero é homenageado na 35ª Feira do Livro de São Leopoldo
em Porto Alegre
Descrição: O autor do livro “Os Supridores\ estará presente na abertura oficial 
da Feira nesta quinta-feira (9) e no sábado (11)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/escritor-jose-falero-e-
homenageado-na-35-feira-do-livro-de-sao-leopoldo-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 17:16:23
Título: Pessoas trans e indígenas passam a contar com cotas em concursos no Rio 
Grande do Sul
Descrição: Segundo o Executivo, as cotas levam em consideração a violação dos 
direitos e exclusão das populações beneficiadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/pessoas-trans-e-indigenas-
passam-a-contar-com-cotas-em-concursos-no-rio-grande-do-sul

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Pai com passado nazista assombra candidato a presidente do Chile
Descrição: Documento mostra que o ex-soldado alemão Michael Kast era filiado ao 
partido de Hitler. Ele é pai do ultradireitista José Antonio Kast, que concorre 
contra candidato da esquerda no segundo turno da eleição chilena.
Url :https://www.dw.com/pt-br/pai-com-passado-nazista-assombra-candidato-a-
presidente-do-chile/a-60062645?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 16:33:41
Título: Nativos reivindicam direito à consulta prévia em projetos para Ilha do 
Mel, no Paraná
Descrição: Lançamento online do Protocolo de Consulta das comunidades 
tradicionais aconteceu nesta terça-feira (7)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/nativos-reivindicam-direito-a-
consulta-previa-em-projetos-para-ilha-do-mel-no-parana
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 16:00:03
Título: Trabalhadores do jornal Estado de Minas estão em greve por reajuste 
salarial e pagamento do 13º
Descrição: Segundo sindicalista, nenhum repórter trabalhou nesta terça-feira(7)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/trabalhadores-do-jornal-estado-
de-minas-estao-em-greve-por-reajuste-salarial-e-pagamento-do-13
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 14:38:27
Título: MST e parceiros de ações solidárias iniciam plantio coletivo para doar a
quem tem fome no RS
Descrição: Cultivo em assentamento em Eldorado do Sul vai render mais de 10 
toneladas de alimentos que serão doados em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/mst-e-parceiros-de-acoes-
solidarias-iniciam-plantio-coletivo-para-doar-a-quem-tem-fome-no-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 13:59:07
Título: Com tradutores em greve, EBC usa google para traduzir textos, e Boate 
Kiss vira Besos en Club
Descrição: Trabalhadores da estatal denunciam \erros bizarros\ em textos 
publicados pela empresa em língua inglesa e espanhola
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/com-tradutores-em-greve-ebc-usa-
google-para-traduzir-textos-e-boate-kiss-vira-besos-en-club
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 13:10:19
Título: Atingidos da bacia do Rio Paraopeba reivindicam participação nas 
decisões com a Vale
Descrição: Além da participação, os moradores pedem medidas emergenciais em 
saúde e renda dos municípios afetados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/atingidos-da-bacia-do-rio-
paraopeba-reivindicam-participacao-nas-decisoes-com-a-vale
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 12:19:42
Título: Oposição exibe filme \Marighella\ na Câmara dos Deputados nesta quarta-
feira
Descrição: Comissão de Legislação Participativa terá sessão e debate sobre a 
obra dirigida por Wagner Moura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/oposicao-exibe-filme-marighella-
na-camara-dos-deputados-nesta-quarta-feira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 12:11:08
Título: Despejos no Brasil estão proibidos até 31 de março: corte do STF 
referenda liminar de Barroso
Descrição: \O tempo é curto, mas é um respiro”, diz moradora de ocupação, 123 
mil famílias no país estão ameaçadas de remoção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/despejos-no-brasil-estao-
proibidos-ate-31-de-marco-corte-do-stf-referenda-liminar-de-barroso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 11:47:51
Título: Bancada Negra da Câmara de Porto Alegre (RS) sofre ameaças de morte e 
ofensas racistas 
Descrição: Parlamentares registraram as ameaças na Delegacia de Crimes 
Cibernéticos na capital gaúcha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/bancada-negra-da-camara-de-
porto-alegre-rs-sofre-ameacas-de-morte-e-ofensas-racistas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 11:22:01
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Título: \Quando a morte veste farda\: documentário aborda letalidade policial em
Pernambuco
Descrição: Em 2020, 114 pessoas foram mortas pela Polícia Militar em Pernambuco,
apenas quatro não eram negros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/quando-a-morte-veste-farda-
documentario-aborda-letalidade-policial-em-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-08 08:19:22
Título: Qual o vínculo entre Uber e motoristas? Entenda por que a disputa 
continua em aberto na Justiça
Descrição: Divergências adiam a formação de maioria no TST, próximo capítulo 
desse embate ocorrerá no dia 15, na 3ª Turma
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/08/qual-o-vinculo-entre-uber-e-
motoristas-entenda-por-que-a-disputa-continua-em-aberto-na-justica
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-08 19:33:21
Título: Barroso confirma federação partidária nas eleições de 2022, Blog do 
Esmael informou em primeira mão
Descrição: A federação partidária é constitucional e esse novo instituto terá 
que ser registrado seis meses antes das eleições de 2022. A confirmação é do 
ministro Luis Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
No último dia 21 de novembro, o Blog do Esmael deu essa informação com 
exclusividade. Segundo  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/barroso-confirma-federacao-
partidaria-nas-eleicoes-de-2022-blog-do-esmael-informou-em-primeira-mao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-08 13:43:05
Título: Com atraso, governo publica medida provisória que cria o Programa 
Internet Brasil
Descrição: Quase dois anos após o início da pandemia, o governo federal publicou
nesta quarta-feira (08/12) medida provisória que cria o Programa Internet 
Brasil. A MP nº 1077, de 7 de dezembro de 2021, que institui o programa está 
publicada no Diário Oficial da União de hoje. O objetivo da medida  Bem-vindo à 
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/com-atraso-governo-publica-medida-
provisoria-que-cria-o-programa-internet-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-08 12:07:37
Título: Pegasus pode espionar políticos nas eleições de 2022, investiga 
consórcio de jornalistas
Descrição: O maior inimigo de políticos de cepas nacionalista e 
desenvolvimentista pode ser invisível nas eleições de 2022. Segundo investigação
de um consórcio internacional de jornalistas, um software espião israelense 
chamado Pegasus pode ser o grande vilão da vez, capaz de fazer as ações da 
Cambridge Analytica nas eleições dos Estados  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/pegasus-pode-espionar-politicos-
nas-eleicoes-de-2022-investiga-consorcio-de-jornalistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 01:34:36
Título: Guerra semiótica eleição 2022: microtargeting e marketing invisível – 
Por Wilson Ferreira
Descrição: A bem-sucedida entrada de Lula no vácuo político deixado pelo atual 
presidente foi recebida inicialmente com um silêncio orquestrado da grande mídia
brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/rede/guerra-semiotica-eleicao-2022-
microtargeting-e-marketing-invisivel-por-wilson-ferreira/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 00:51:37
Título: Reino Unido e Austrália alinhados com o Apartheid israelense – Por Bruno
Lima Rocha
Descrição: O Reino Unido denominou como “terrorista” ou “bandido” a uma parcela 
considerável da humanidade, criminalizando todas as organizações que tentaram se
livrar do império britânico
Url :https://revistaforum.com.br/debates/reino-unido-e-australia-alinhados-com-
o-apartheid-israelense-por-bruno-lima-rocha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 23:18:40
Título: Petroleiros vendem botijões a preço justo em Campos de Goytacazes (RJ)
Descrição: Objetivo é mostrar à sociedade que o botijão de gás poderia ser 
vendido a R$ 50,00 se o governo Bolsonaro não insistisse na política do Preço de
Paridade de Importação
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/petroleiros-vendem-botijoes-a-preco-
justo-em-campos-de-goytacazes-rj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 21:50:24
Título: “Ditadura nunca mais”: oposição comemora derrota de PL que cria polícia 
política para Bolsonaro
Descrição: Projeto que deve aumentar perseguição aos movimentos sociais e 
criminalizar atos de oposição a Bolsonaro teve regime de urgência derrotado, \
Vitória da pressão popular\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ditadura-nunca-mais-oposicao-comemora-
derrota-de-pl-que-cria-policia-politica-para-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 21:35:06
Título: Paulo Guedes é alvo de pedido de impeachment por desastre econômico
Descrição: A Coalizão Direitos Valem Mais denuncia omissão do ministro durante a
pandemia da Covid-19, além dos números desastrosos apresentados pela economia do
país, com aumento da fome e do desemprego
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-guedes-e-alvo-de-pedido-de-
impeachment-por-desastre-economico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 20:42:41
Título: Após ‘Marighella’, filme de Lázaro Ramos sobre racismo sofre censura da 
Ancine
Descrição: Longa tenta há mais de um ano estrear no circuito nacional, mas órgão
público aparelhado por bolsonaristas tem conseguido barrá-lo. Produtora já 
questionou agência, que não responde
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-marighella-filme-lazaro-ramos-
racismo-sofre-censura-ancine/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 20:39:28
Título: Sikêra Jr. e Rede TV! são alvos de mais uma ação do MPF por crime de 
homofobia
Descrição: A Procuradoria Regional dos Direitos dos Cidadãos pede R$ 10 milhões 
em indenização por danos morais coletivos, entenda o caso
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/sikera-jr-e-rede-tv-sao-alvos-de-mais-uma-
acao-do-mpf-por-crime-de-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 19:09:13
Título: Segunda Turma do STF declara Bretas incompetente em sete casos da Lava 
Jato
Descrição: São seis ações penais referentes às operações Fatura Exposta, 
Ressonância e S.O.S. e uma que apura se o empresário do ramo de ônibus, Jacob 
Barata Filho, praticou corrupção
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/segunda-turma-do-stf-declara-bretas-
incompetente-em-sete-casos-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 17:17:47
Título: 10 séries que criticam o mercado financeiro e o capitalismo
Descrição: Da bolsa de valores ao mercado da reciclagem, produções abordam de 
maneira crítica o modo de produção capitalista
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/10-series-criticam-capitalismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 16:47:26
Título: Professores do DF consideram mudanças no Prouni um golpe mortal
Descrição: Veja aqui os principais pontos que o Sindicato dos Professores do DF 
destaca como uma adulteração ao programa
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/professores-do-df-
consideram-mudancas-no-prouni-um-golpe-mortal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 15:11:42
Título: Pelo Twitter, ministro da Justiça defende Allan dos Santos: “Interpol 
não incluiu na lista vermelha”
Descrição: Anderson Torres negou pressão e disse que delegada foi demitida por \
ter faltado com a verdade\. Blogueiro bolsonarista está foragido nos EUA, onde 
mora ilegalmente.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/pelo-twitter-ministro-da-
justica-defende-allan-dos-santos-interpol-nao-incluiu-na-lista-vermelha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 12:55:42
Título: Após 15 anos, Brasil perde liderança na exportação de alimentos para 
árabes
Descrição: O principal problema foi a logística. Um carregamento para Arábia 
Saudita que antes chegava em 30 dias, agora demora cerca de 60 dias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/apos-15-anos-brasil-perde-
lideranca-na-exportacao-de-alimentos-para-arabes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-08 09:20:14
Título: Triplex do Guarujá: o fim da farsa que uniu mídia e Lava Jato para 
tentar destruir Lula
Descrição: A recusa do Ministério Público Federal em reabrir o caso do triplex 
do Guarujá coloca um ponto final no caso que deu início à farsa montada pela 
Lava Jato em conluio com a mídia na tentativa desenfreada de destruir a imagem 
do ex-presidente Lula. É um caso emblemático por ter sido criado nas páginas dos
[ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/triplex-do-guaruja-o-fim-da-farsa-que-
uniu-midia-e-lava-jato-para-tentar-destruir-lula/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-08 12:00:59
Título: Lobby da Pfizer quer dificultar denúncias de fraudes corporativas
Descrição: A empresa é uma das grandes farmacêuticas contrárias a uma emenda na 
legislação que amplia a proteção a informantes do setor privado.The post Lobby 
da Pfizer quer dificultar denúncias de fraudes corporativas appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/08/lobby-pfizer-denuncias-fraudes-
corporativas/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-08 03:00:00
Título: Da plantation ao sertão, o Brasil real inventado pela literatura. 
Entrevista especial com Luís Augusto Fischer
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Descrição: Machado de Assis ou Guimarães Rosa? 
http://www.ihu.unisinos.br/613285-da-plantation-ao-sertao-o-brasil-real-
inventado-pela-literatura-entrevista-especial-com-luis-augusto-fischer 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-08 00:00:00
Título: Ministro abre caminho para TCU acompanhar repasses do 'pix orçamentário'
Descrição: O ministro Raimundo Carreiro, do Tribunal de Contas da União, assinou
um despacho na segunda (6) para que a corte passe a acompanhar o repasse do 
chamado \pix orçamentário\, como ficaram conhecidas as transferências diretas de
recursos de emendas de bancada para estados e municípios.Leia mais (12/08/2021 -
23h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/ministro-abre-caminho-para-tcu-acompanhar-repasses-
do-pix-orcamentario.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-08 00:00:00
Título: Alckmin pode se desfiliar do PSDB e ficar sem partido
Descrição: O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin pode se desfiliar do 
PSDB e ficar sem partido -adiando a decisão de entrar no PSB.Leia mais 
(12/08/2021 - 23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/alckmin-pode-se-desfiliar-do-psdb-e-ficar-
sem-partido.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-08 00:00:00
Título: Bolsonaro ataca Moraes e diz que Mendonça votará no STF a favor do marco
temporal
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar nesta quarta-feira 
(8) o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, cuja 
atuação classificou como um \abuso\ após se queixar de ser alvo de um novo 
inquérito.Leia mais (12/08/2021 - 22h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/bolsonaro-ataca-moraes-e-diz-que-mendonca-votara-no-stf-a-
favor-do-marco-temporal.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-08 00:00:00
Título: Senado aprova volta da propaganda partidária no rádio e na TV
Descrição: O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (8) projeto de lei 
que prevê a volta da propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão.Leia
mais (12/08/2021 - 21h32)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/senado-aprova-volta-da-propaganda-partidaria-no-radio-e-na-
tv.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-08 00:00:00
Título: Bolsonaro condecora Michelle, é a 3ª medalha em 6 meses
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) condecorou nesta quarta-feira (8) a 
primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com a medalha da Ordem de Rio Branco, em um 
cerimônia realizada no Palácio Itamaraty, em Brasília. É a terceira medalha que 
o mandatário concede à sua própria mulher em menos de seis meses.Leia mais 
(12/08/2021 - 20h33)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/bolsonaro-condecora-michelle-e-a-3a-medalha-em-6-meses.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-08 00:00:00
Título: Câmara freia projeto sobre contraterrorismo com unidade subordinada ao 
presidente
Descrição: A Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira (8) requerimento 
de urgência para apreciação do projeto sobre ações contraterroristas que cria um
grupo de operações subordinado ao presidente da República e prevê excludente de 
ilicitude para agentes de segurança.Leia mais (12/08/2021 - 18h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/camara-freia-projeto-sobre-contraterrorismo-com-unidade-
subordinada-ao-presidente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-08 00:00:00
Título: Bolsonaro e Heleno nos fazem prisioneiros do passado
Descrição: Ao longo deste infindável ano, o ministro do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência e secretário-executivo do Conselho de Defesa, 
Augusto Heleno, autorizou sete projetos de pesquisa para garimpo de ouro em 12,7
mil hectares, na maioria em terras públicas situadas na região de São Gabriel da
Cachoeira. Na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, a região é uma das mais 
preservadas da Amazônia e habitada por 23 etnias indígenas.Leia mais (12/08/2021
- 14h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2021/12/bolsonaro-e-heleno-nos-fazem-
prisioneiros-do-passado.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-09 01:48:00
Título: Aprovada urgência para projeto que estabelece normas gerais para 
polícias militares
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/836717-aprovada-urgencia-para-projeto-
que-estabelece-normas-gerais-para-policias-militares/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-09 01:22:00
Título: Câmara aprova projeto que prorroga incentivos à indústria de 
semicondutores
Descrição: Benefícios poderão continuar válidos até 2026
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/836689-camara-aprova-projeto-que-
prorroga-incentivos-a-industria-de-semicondutores/
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