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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil registra maior alta da inflação em 12 meses desde novembro de
2003
Descrição: Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) teve aumento de 0,95% entre
outubro e novembro no país, o que indica alta acumulada de 10,74% nos últimos 12
meses. Número supera o patamar de 2016 e é o maior desde o final de 2003.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-registra-maior-alta-da-inflação-em-12meses-desde-novembro-de-2003/a-60084563?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 13:12:25
Título: Programa de proteção a defensores de direitos humanos vive pior momento
no Brasil, diz estudo
Descrição: Organizações listam 8 maiores ataques ao programa no Brasil, que é o
4º país que mais mata defensores humanos no mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/programa-de-protecao-adefensores-de-direitos-humanos-vive-pior-momento-no-brasil-diz-estudo
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-10 16:58:19
Título: Conflitos no campo: 77% dos assassinatos em 2021 foram na Amazônia Legal
Descrição: Estados amazônicos lideram o número de famílias impactadas por
desmatamento ilegal, territórios invadidos, pistolagem e contaminação por
agrotóxicos.
Url :https://br.sputniknews.com/20211210/conflitos-no-campo-77-dos-assassinatosem-2021-foram-na-amazonia-legal-20653516.html
Fonte: Vatican News - Português
Título: Em defesa da Amazônia
Descrição: “Há em curso um ataque frontal e articulado aos povos indígenas, às
comunidades tradicionais da Amazônia, à integridade da floresta amazônica, à
segurança hídrica de todos os brasileiros e à estabilidade do sistema climático
planetário“. Essa é a denúncia de Comissões e Organismos vinculados à
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em artigo divulgado neste Dia
Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-12/cnbb-em-defesa-daamazonia.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 18:24:20
Título: No dia Internacional dos Direitos Humanos, um chute na cara: “Covardia
da porra”, diz MV Bill
Descrição: Policial militar nocauteia um homem após abordagem em São Paulo.
Imagens chocam e geram comoção nas redes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/no-dia-internacional-dosdireitos-humanos-um-chute-na-cara-covardia-da-porra-diz-mv-bill
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-10 13:10:00
Título: Crime da ditadura brasileira é investigado na Argentina
Descrição: Investigação recentemente aberta no país vizinho sobre sequestro e
desaparecimento de brasileiro durante a ditadura pode incriminar militares
Url :https://apublica.org/2021/12/crime-da-ditadura-brasileira-e-investigado-naargentina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 21:45:58
Título: Todos os 4 réus pelo incêndio na Boate Kiss são condenados por homicídio

Descrição: Sócios da boate, vocalista de banda e produtor musical foram
considerados culpados pelo incêndio que matou 242 pessoas e deixou mais de 600
feridas em 2013
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/todos-4-reus-boate-kiss-condenados/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-10
Título: Jornalistas e radialistas da EBC entram no 14° dia de greve
Descrição: A greve dos trabalhadores e trabalhadoras da Empresa Brasileira de
Comunicação (EBC), que começou no dia 26 de novembro, atinge 70% dos cerca de
1900 jornalistas e radialistas de três praças: Brasília (1300), São Paulo (200)
e Rio de Janeiro (400). Segundo o Sindicato dos Radialistas do Distrito Federal
(Sinrad-DF), a empresa entrou, nesta quinta-feira (9), com um pedido de dissídio
na Justiça do Trabalho, mas ainda não há deliberação sobre o pedido. A EBC quer
que ao menos 70% dos funcionários parados voltem ao trabalho, sob pena de multa
de R$ 100 mil por dia para cada um dos seis sindicatos que representam as
categorias. São os sindicatos de jornalistas e dos radialistas das três praças.
Os trabalhadores reivindicam a manutenção do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
que venceu este ano; a reposição da inflação do período de cerca de 16% enquanto
a EBC oferece 11%. A EBC também não quer pagar horas extras e quer impor um
banco de horas.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/jornalistas-e-radialistas-da-ebc-entramno-14-dia-de-greve-5c9d
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-10
Título: O Supremo Tribunal permitiu que o recurso dos EUA revogasse a ordem de
não extradição de Julian Assange e devolvesse o caso ao tribunal de julgamento.
Descrição: O Tribunal Superior de Londres decidiu na sexta-feira, no recurso dos
EUA, contra a decisão de um tribunal inferior de não extraditar o editor do
WikiLeaks preso Julian Assange, enviando o caso de volta ao Tribunal dos
Magistrados com instruções para enviar o caso ao Secretário de Estado para
decidir sobre a extradição de Assange. O assunto agora está nas mãos do Ministro
do Interior Priti Patel, a menos que os advogados de Assange recorram da decisão
para a Suprema Corte do Reino Unido, o que eles disseram que farão. Se
extraditado, Assange poderia enfrentar até 175 anos de prisão sob acusações
relacionadas à Lei de Espionagem e uma acusação de conspiração para cometer
hacking. Assange é o primeiro jornalista a ser acusado de espionagem pelos EUA
por obter e publicar segredos de estado. O juiz Timothy Holroyde, que leu o
julgamento sumário de nove minutos da Suprema Corte, disse que a ordem de
libertação de Assange foi anulada e que ele deveria permanecer sob custódia.
Holroyde disse que a Suprema Corte aceitou as garantias americanas de que
Assange não seria mantido em duras condições de prisão nos EUA. Ele os chamou de
"compromissos solenes de um governo para outro".
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/10/assange-loses-high-court-allows-usappeal-sends-assange-case-back-to-lower-court/
Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-12-10 18:44:28
Título: O que o direito à informação deve ao WikiLeaks
Descrição: A organização fundada por Julian Assange tem sido responsável por
muitas das principais fugas de informação dos últimos 15 anos. Ela também teve
uma profunda influência sobre outros meios de comunicação, popularizando novas
formas de trabalho em conjunto e protegendo as fontes.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/101221/ce-que-le-droit-linformation-doit-wikileaks
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-10 12:36:00
Título: Com general, com Congresso, com tudo: Brasil esquece a COP26 e abre a
porteira ao garimpo na Amazônia
Descrição: General Heleno autoriza projeto para explorar ouro na região mais
protegida da floresta, enquanto o vice-presidente Mourão, do Conselho da

Amazônia Legal, assiste aos piores índices em 15 anos. “O Governo levou um
Brasil que não existe à COP26”, critica Greenpeace
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-12-10/com-general-com-congresso-comtudo-brasil-esquece-a-cop26-e-abre-a-porteira-ao-garimpo-na-amazonia.html
Fonte: Poder360
Título: Seminário com ministras do STF discute a Justiça pelo olhar das mulheres
Descrição: Evento, que celebra Dia Internacional dos Direitos Humanos, contou
com Cármen Lúcia e Rosa Weber
Url :https://www.poder360.com.br/justica/seminario-com-ministras-do-stf-discutea-justica-pelo-olhar-das-mulheres/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Ministério da saúde foi alertado duas vezes sobre risco de ataque hacker
Descrição: O Datasus, departamento de informática do Ministério da Saúde, já foi
invadido duas vezes ao longo de 2020 e 2021 por um hacker que tentava alertar a
pasta sobre as vulnerabilidades em seu sistema de segurança. Nas duas ocasiões,
o invasor deixou mensagens apontando quais eram as falhas encontradas, e deixou
sugestões sobre como o [ ]The post Ministério da saúde foi alertado duas vezes
sobre risco de ataque hacker appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/noticia/ministerio-dasaude-foi-alertado-duas-vezes-sobre-risco-de-ataque-hacker/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 17:43:09
Título: Atingidos da bacia do Rio Paraopeba discutem justiça e reparação
integral
Descrição: Evento organizado por movimentos populares, acontece neste final de
semana, 11 e 12 de dezembro, em Sarzedo (MG)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/atingidos-da-bacia-do-rioparaopeba-discutem-justica-e-reparacao-integral
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 17:23:00
Título: Enchentes na Bahia: movimentos populares e figuras públicas se mobilizam
por famílias atingidas
Descrição: MST construiu duas cozinhas solidárias e disponilizou caminhões,
Felipe Neto anunciou doação e pediu ajuda nas redes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/enchentes-na-bahia-movimentospopulares-e-figuras-publicas-se-mobilizam-por-familias-atingidas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 16:54:09
Título: SP: Iniciativa Negra lança estudo comparativo de gastos públicos em
programas na Cracolândia
Descrição: A ONG analisa as escolhas políticas dos programas “De Braços Abertos”
(PT) e “Redenção\ (PSDB) na cidade de São Paulo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/sp-iniciativa-negra-lancaestudo-comparativo-de-gastos-publicos-em-programas-na-cracolandia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 16:34:11
Título: Lula é líder, Moro estaciona e Bolsonaro para de cair: leia as pesquisas
eleitorais da semana
Descrição: Corrida eleitoral ao Planalto teve novos levantamentos divulgados por
Exame/Ideia e Quaest/Genial Investimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/lula-e-lider-moro-estaciona-ebolsonaro-para-de-cair-leia-as-pesquisas-eleitorais-da-semana
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 15:56:31
Título: João Pedro Stédile: “Governo Biden expõe iniciativas de Guerra Fria
contra a China”

Descrição: Para o líder do MST, o presidente dos EUA soa como \ridículo\ ao
convocar uma reunião \de puxa-sacos para falar de democracia\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/joao-stedile-biden-guerra-fria-china/
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-11
Título: Por que a farsa do "Tribunal Uighur" pode ser encenada no Ocidente:
Editorial do Global Times
Descrição: A farsa encenada pelo chamado "Tribunal Uighur" atingiu seu clímax na
quinta-feira, quando o Tribunal emitiu uma decisão final. É bem conhecido que o
Tribunal não é uma instituição judicial, nem tem autoridade para conduzir
atividades judiciais, investigações judiciais internacionais ou julgamentos
relacionados. De um ponto de vista jurídico, encenou um drama absurdo a serviço
da política ocidental. Os pseudo-corvos não-governamentais existem no Ocidente.
Mas esses chamados tribunais são freqüentemente marginais. Eles não podem chamar
a atenção se apresentarem acusações contra países pequenos, e se criticarem os
EUA, serão negligenciados pela mídia controlada pelo capital. Estes "tribunais"
são muito independentes e, portanto, não podem receber uma resposta no Ocidente.
Mas a "corte Uighur" é uma exceção absoluta. Jogou o jogo de fingir ser uma
quadra como se realmente fosse uma quadra. Todos sabem que é falso, mas a mídia
britânica e outras mídias ocidentais interagiram com ele com um entusiasmo sem
precedentes. Eles estão interessados em acompanhar e informar sobre todo o
processo do Tribunal, desde o "julgamento" até a "decisão", e o trataram quase
como um verdadeiro tribunal. Nenhuma mídia ocidental se destacou e lhe disse:
Não se envolva muito no drama, é apenas um pseudo-campo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241212.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 12:45:28
Título: 80% das crianças brasileiras de até cinco anos comem ultraprocessados,
mostra estudo da UFRJ
Descrição: Oito em cada dez crianças brasileiras de até cinco anos já consumiram
biscoitos, farinhas instantâneas e refrigerantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/80-das-criancas-brasileiras-deate-cinco-anos-comem-ultraprocessados-mostra-estudo-da-ufrj
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 11:46:26
Título: Artigo | 73 anos da Declaração dos DH: O Clamor do Direito Humano à
saúde no Brasil 2021
Descrição: Lutar pelos direitos humanos inclui a luta pela efetivação de
políticas públicas que possibilitem a dignidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/artigo-73-anos-da-declaracaodos-dh-o-clamor-do-direito-humano-e-a-saude-no-brasil-2021
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 11:19:14
Título: Ataque hacker ameaça comprovante de vacinação, e especialistas
questionam Ministério da Saúde
Descrição: Site e aplicativo do Ministério da Saúde estão fora do ar em meio a
debate sobre passaporte vacinal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/ataque-hacker-ameacacomprovante-de-vacinacao-e-especialistas-questionam-ministerio-da-saude
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 09:06:21
Título: Mensagens de Sara Winter revelam que Olavo de Carvalho seria o mentor do
acampamento dos 300
Descrição: Em mensagem obtida pela PF, Sara Winter diz a Allan dos Santos que
conversou com o guru do clã Bolsonaro e que tem \coisas importantes para falar
sobre desobediência civil\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/mensagens-de-sara-winterrevelam-que-olavo-de-carvalho-seria-o-mentor-do-acampamento-dos-300/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 10:30:01
Título: Opinião | Precisamos falar sobre controle externo das polícias no Brasil
Descrição: O ano de 2021, definitivamente, não deixa boas lembranças quando se
trata de preservar a vida e garantir direitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/opiniao-precisamos-falar-sobrecontrole-externo-das-policias-no-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 10:20:36
Título: Cestas de Natal da reforma agrária são opção de presente sustentável
para o final do ano
Descrição: Saiba como encomendar a sua cesta no Distrito Federal, em São Paulo e
no Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/cestas-de-natal-da-reformaagraria-sao-opcao-de-presente-sustentavel-para-o-final-do-ano
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 07:59:27
Título: Dia Internacional dos Direitos Humanos: quem é Dom Angélico bispo que
grita junto com o povo?
Descrição: O bispo-auxiliar é importante figura na luta por moradia em São Paulo
e foi voz atuante contra a ditadura militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/dia-internacional-dos-direitoshumanos-quem-e-dom-angelico-bispo-que-grita-junto-com-o-povo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-10 07:54:40
Título: Movimentos de direita na América Latina são analisados em dossiê, veja o
que eles têm em comum
Descrição: \Novas roupas, velhos fios: a perigosa ofensiva das direitas\ é
lançado pelo Instituto Tricontinental de Pesquisa Social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/10/movimentos-de-direita-naamerica-latina-sao-analisados-em-dossie-veja-o-que-eles-tem-em-comum
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-10 19:50:27
Título: Ao vivo: Lula participa na Argentina de ato pela ‘Democracia para
Siempre’
Descrição: Após encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, na
Casa Rosada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta
sexta-feira (10/12) do ato &#8216,Democracia para Siempre&#8217,, na Plaza de
Mayo, em Buenos Aires. Viva a união dos povos latino-americanos!, exultou o
petista. O festival, pensado para que Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/ao-vivo-lula-participa-naargentina-de-ato-pela-democracia-para-siempre/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-10 18:41:31
Título: PSOL aprova federação com PCdoB e Rede, que ainda podem se associar com
PT e PSB
Descrição: A esquerda e os partidos progressistas seguem formando um incrível
bloco para disputar as eleições de 2022. O PSOL aprovou resolução nesta sextafeira (10/12) para criação de federação com o PCdoB e com a Rede
Sustentabilidade com vistas às eleições do ano que vem. As três agremiações
ainda podem se Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/psol-aprova-federacao-com-pcdob-erede-que-ainda-podem-se-associar-com-pt-e-psb/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-10 14:00:54

Título: Lula ao Página12: “O pobre argentino pode recuperar sua dignidade”
Descrição: Entrevista com o ex-presidente horas antes de sua viagem a Buenos
Aires O candidato presidencial falou das negociações argentinas com o FMI,
Alberto e Cristina, Moro e Bolsonaro, a guerra da lei e seu futuro casamento.
Sentado em seu escritório no Instituto Lula, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
recebeu
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/lula-ao-pagina12-o-pobre-argentinopode-recuperar-sua-dignidade/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-10 14:00:45
Título: [Ouça] Atenção, Deltan Dallagnol! Você está inelegível, i-ne-le-gí-vel!
Atenção, Deltan Dallagnol! Você está inelegível, i-ne-le-gí-vel!”
Descrição: Começou um movimento na Praça Santos Andrade, Universidade Federal do
Paraná (UFPR), para escrachar publicamente o ex-procurador Deltan Dallagnol. O
moço da finada lava jato realiza ato de filiação ao Podemos, pelo qual pretende
disputar a Câmara. Segundo o jornalista Milton Alves, que acompanha a
manifestação in loco, poucas pessoas Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/ouca-atencao-deltan-dallagnol-voceesta-inelegivel-i-ne-le-gi-vel-atencao-deltan-dallagnol-voce-esta-inelegivel-ine-le-gi-vel/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-10 13:01:44
Título: Liberdade para Julian Assange, que pode ser extraditado para os EUA após
decisão de tribunal inglês
Descrição: O jornalista Julian Assange pode ser extraditado para os Estados
Unidos, decidiu o tribunal superior da Inglaterra ao anular uma sentença no
início deste ano. A decisão representa um grande golpe para os esforços do
cofundador do WikiLeaks para evitar sua extradição para os EUA para enfrentar
acusações de espionagem
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/liberdade-para-julian-assange-quepode-ser-extraditado-para-os-eua-apos-decisao-de-tribunal-ingles/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-11 02:23:15
Título: Um Natal com fome – por Chico Alencar
Descrição: Não é surpresa que este Natal seja o mais magro dos últimos anos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/um-natal-com-fome-por-chico-alencar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-11 01:37:22
Título: “Vamos voltar”, canta multidão argentina para Lula, veja vídeo
Descrição: \Olha companheiro, não é que eu preveja nada, mas cada vez que
cantaram isso, não erraram\, disse a vice-presidenta da Argentina, Cristina
Kirchner, que estava com a palavra quando a Praça de Maio entoou o canto
Url :https://revistaforum.com.br/global/vamos-voltar-multidao-lula-argentina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-11 00:58:34
Título: Artista plástica denuncia ter sofrido racismo em loja nos Jardins, em SP
Descrição: \Não importa quem você seja, ou o quanto você ascenda
financeiramente, em algum momento o racismo vai te colocar em situações onde a
cor da sua pele vai ser alvo de violências\, desabafou Tainá
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/artista-plastica-denuncia-racismo-lojapapel-kraft/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 22:45:39
Título: Gilmar Mendes diz que vai “bater em Moro no momento oportuno”
Descrição: Ministro do STF já avisou os seus interlocutores que os ataques do
ex-juiz a suposta leniência da Corte com \políticos corruptos\ não ficarão sem
resposta

Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gilmar-mendes-diz-que-vai-bater-emmoro-no-momento-oportuno/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 20:13:01
Título: Guarulhos: Funcionário da empresa ProGuaru morre em fila para ser
demitido
Descrição: José Benedito Pinto, de 70 anos, era agente de portaria. Prefeito da
cidade decidiu fechar a estatal municipal e demitir 4600 funcionários sem ter
qualquer diálogo com o sindicato
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/guarulhos-funcionario-proguaru-morrefila-para-ser-demitido/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 19:28:57
Título: Camila Pitanga declara voto em 2022: “É Lula!”, veja vídeo
Descrição: Após apresentação no Recife, atriz ainda pediu apoio ao petista para
derrotar Bolsonaro em 2022: \Isso vai exigir da gente trabalho desde agora\
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/camila-pitanga-declara-voto-lula-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 19:25:49
Título: Lula encontra Alberto Fernández, presidente da Argentina
Descrição: Petista viajou ao país vizinho nesta semana para participar da
celebração do Dia da Democracia e dos Direitos Humanos, que também contará com a
presença da vice-presidente, Cristina Kirchner
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-alberto-fernandez-argentina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 18:27:45
Título: Zanin se reúne com diretor do filme de Lula, Oliver Stone, para falar
sobre lawfare da Lava Jato
Descrição: Vencedor de dois Oscars de melhor diretor, Stone está em São Paulo
para gravar o filme que terá o ex-presidente brasileiro como principal
personagem
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/zanin-diretor-filme-lula-oliver-stonelawfare-da-lava-jato/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 17:21:35
Título: “Dizem que sou do PT, mas não me importo”, afirma Luiza Trajano no STF
Descrição: \Quando vou ao Sertão não tenho como não reconhecer a importância do
Bolsa Família\, disse Luiza Trajano que ouviu apelo da ministra Cármen Lucia
para se candidatar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dizem-que-sou-do-pt-mas-nao-meimporto-diz-luiza-trajano-no-stf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 16:46:35
Título: Governo Bolsonaro usa ataque hacker para adiar exigência de comprovante
de vacina de viajantes
Descrição: O deputado federal Alexandre Padilha, em entrevista à Fórum,
questionou o ataque no sistema do Ministério da Saúde: \a quem interessa?\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-bolsonaro-adiar-comprovantevacina-viajantes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 16:30:11
Título: Exclusivo: Lula cresce no PR, exceto nas regiões marcadas pelo
agronegócio, diz Zeca Dirceu
Descrição: O deputado acredita que o mesmo desgaste que Bolsonaro enfrenta pelo
Brasil acontece no Paraná. “Aqui também há um contingente grande de pessoas
passando fome”

Url :https://revistaforum.com.br/politica/exclusivo-lula-cresce-no-pr-excetonas-regioes-marcadas-pelo-agronegocio-diz-zeca-dirceu/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 15:50:41
Título: MP-SP diz que deputado que recomendou “cacete e bala” para MST não
cometeu crime
Descrição: O deputado Emídio de Souza considera postura equivocada: “Lutar por
terra não é crime. Incitar que fazendeiros se armem para atacar movimentos do
campo é crime”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-sp-diz-que-deputado-que-recomendoucacete-e-bala-para-mst-nao-cometeu-crime/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 13:45:44
Título: Manuela D’Ávila tem dados do SUS adulterados pela segunda vez
Descrição: Site do Ministério da Saúde e a plataforma Conecte SUS, que fornece o
certificado nacional de vacinação, saíram do ar após ataque hacker. Após
aparecer como \morta\, Manuela diz que carteira de vacinação foi apagada do
cadastro do SUS.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/manuela-davila-tem-dados-do-susadulterados-pela-segunda-vez/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 12:56:22
Título: Violência doméstica: mulher liga para a PM e pede para “arrumar o
cabelo”, ouça o áudio
Descrição: A PM enviou uma viatura para o endereço informado por ela. A vítima
estava com hematomas no rosto e afirmou que foi ameaçada de morte e agredida
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/violencia-domestica-mulher-liga-para-apm-e-pede-para-arrumar-o-cabelo-ouca-o-audio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 12:26:42
Título: Padilha pede investigação sobre ataque hacker na Saúde: “a quem
interessa?”
Descrição: De acordo com deputado, que entrou com requerimento de informação ao
ministério da Saúde, ataque ocorre na semana em que governos estaduais e
municipais planejam implantar passaporte vacinal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padilha-pede-investigacao-sobreataque-hacker-na-saude-a-quem-interessa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 09:19:45
Título: Após giro pela Europa, Lula vai a Argentina e EUA e isola Bolsonaro no
cenário mundial
Descrição: Além de construir uma frente para vencer as eleições de 2022, o expresidente Lula vem ocupando espaços para isolar cada vez mais o pária Jair
Bolsonaro (PL) no cenário internacional. A visita a Argentina, após o giro pela
Europa e antes da ida aos EUA, tem o objetivo de mostrar ao mundo que o Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/videos/apos-giro-pela-europa-lula-vai-aargentina-e-eua-e-isola-bolsonaro-no-cenario-mundial/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-10 03:00:00
Título: Saúde coletiva e subfinanciamento do SUS: pautas urgentes para 2022.
Entrevista especial com Rosana Onocko Campos
Descrição:
Como se não fosse suficiente toda a dor que a pandemia trouxe – e segue trazendo
– ao Brasil, a http://www.ihu.unisinos.br/615172-saude-publica-coletiva-esubfinanciamento-do-sus-pautas-urgentes-para-2022-entrevista-especial-comrosana-onocko-campos
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português

Data: 2021-12-10 22:05:48
Título: O que causou tempestade atípica que arrasou o sul da Bahia
Descrição: O governo do Estado decretou situação de emergência em 24 cidades
mais atingidas por chuvas e alagamentos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59617328?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-10 19:20:23
Título: Por que escassez de ureia ameaça produção de alimentos no mundo
Descrição: A escassez deste composto químico já é sentida nos setores agrícola e
de transporte da Índia, Coreia do Sul e Austrália.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59607423?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-10 14:17:03
Título: O que se sabe sobre tentativa de considerar pecuaristas e garimpeiros
como povos tradicionais
Descrição: Órgão vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos
estaria discutindo critérios para incluir pecuaristas e garimpeiros em categoria
de 'povos tradicionais', o que abriria portas para terem acesso a recursos
públicos e benefícios adicionais.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59606546?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-11 00:00:00
Título: Corrida por vaga no TCU tem acusações de golpe baixo, traição e oferta
de emendas
Descrição: O Senado entrou na reta final da disputa pela vaga aberta no TCU
(Tribunal de Contas da União) em meio a ofertas de doces regionais, traições,
acusações de \golpe baixo\ e de liberação de emendas em troca de votos. A
escolha do próximo ministro da corte está prevista para a terça-feira (14).Leia
mais (12/11/2021 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/corrida-por-vaga-no-tcu-tem-acusacoes-de-golpe-baixo-traicaoe-oferta-de-emendas.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-10 17:21:00
Título: Comissão aprova inclusão de estrangeiro residente no Brasil entre
beneficiários do BPC
Descrição: Proposta referenda decisão do STF, ao decidir que estrangeiros
residentes são beneficiários da assistência social
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/837397-comissao-aprova-inclusao-deestrangeiro-residente-no-brasil-entre-beneficiarios-do-bpc/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-10 23:41:05
Título: Barroso diz que instituições brasileiras de Estado foram 'aparelhadas'
como se fossem de governo
Descrição: O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF),
afirmou, nesta sexta-feira (10), que há instituições brasileiras de Estado \
aparelhadas\ pelo governo.
Url :https://br.sputniknews.com/20211210/barroso-diz-que-instituicoesbrasileiras-de-estado-foram-aparelhadas-como-sendo-de-governo-20655734.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-10 21:28:43
Título: Vice-presidenta venezuelana denuncia que quase metade da economia do
país está bloqueada pelos EUA

Descrição: A vice-presidenta da Venezuela, Delcy Rodríguez, fez uma denúncia,
nesta sexta-feira (10), quanto a bloqueios e sanções impostos pelos Estados
Unidos contra o país.
Url :https://br.sputniknews.com/20211210/vice-presidenta-venezuelana-denunciaque-quase-metade-da-economia-do-pais-esta-bloqueada-pelos-eua-20655546.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-10 19:57:37
Título: Analista: violação dos direitos humanos sob Bolsonaro é flagrante e dará
o tom das eleições de 2022
Descrição: Nesta sexta-feira (10), é comemorado o Dia Internacional dos Direitos
Humanos. Para discutir o tema e sua atualidade no país, a Sputnik Brasil
conversou com pesquisador Flávio de Leão Bastos, que acredita que o atual
governo brasileiro não respeita os direitos humanos.
Url :https://br.sputniknews.com/20211210/analista-violacao-dos-direitos-humanossob-bolsonaro-e-flagrante-e-dara-o-tom-das-eleicoes-de-2022-20655263.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-10 18:49:52
Título: Tropas de Israel matam 1 palestino e deixam 4 feridos durante embates na
Cisjordânia ocupada
Descrição: Em maio, cerca de 50 famílias de colonos israelenses se mudaram para
região depois de erguerem um conjunto de caravanas, e desde então, protegidos
pelo Exército, continuam ocupando a área.
Url :https://br.sputniknews.com/20211210/tropas-de-israel-matam-1-palestino-edeixam-4-feridos-durante-embates-na-cisjordania-ocupada-20654510.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-10 14:02:48
Título: IBGE: inflação em 12 meses chega ao maior patamar desde 2003
Descrição: Nesta sexta-feira (10), o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgou dados apontando novo aumento na inflação.
Url :https://br.sputniknews.com/20211210/ibge-inflacao-em-12-meses-chega-aomaior-patamar-desde-2003-20651443.html
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-10 15:00:00
Título: O homem com água demais
Descrição: Saiba quem é o empresário com a maior quantidade de água outorgada de
graça a pessoas, empresa ou grupo familiar do Cerrado baiano
Url :https://apublica.org/2021/12/o-homem-com-agua-demais/

