
   Boletim de Notícias – Brasil - 13/12/2021
               www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-12 19:03:59
Título: Tenente Vermelho é assassinado misteriosamente na véspera de seus 90 
anos
Descrição: José Wilson da Silva foi morto a tiros na sua residência na madrugada
desta sexta-feira (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/12/tenente-vermelho-e-assassinado-
misteriosamente-na-vespera-de-seus-90-anos

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-12
Título: Dúvida para sempre: MPF critica investigação sobre morte de JK, mas não 
comprova crime
Descrição: No final da tarde de 22 de agosto de 1976, um domingo, o ex-
presidente Juscelino Kubitschek viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro, no 
Opala conduzido pelo fiel motorista Geraldo Ribeiro. Na altura do km 165 da 
rodovia Dutra, perto de Resende (RJ), um acidente acabou com a vida de ambos. E 
abriu uma dúvida histórica, que provavelmente será eterna. Até hoje, não são 
poucas as pessoas que defendem a tese de morte não acidental. Uma investigação 
encerrada há poucos meses mantém esse ponto de interrogação. Existem razões para
suspeitas. Em um intervalo de nove meses, morreram três dos principais 
adversários da ditadura. Depois de JK, o também ex-presidente João Goulart, em 
dezembro de 1976, no exílio argentino. Em maio do ano seguinte, foi a vez do ex-
governador Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro. Os três haviam superado 
divergências e constituído a Frente Ampla contra o regime autoritário. De uma 
hora para outra, a oposição perdia nomes importantes de contestação.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/12/duvida-para-sempre-
mpf-critica-investigacao-sobre-morte-de-jk-mas-nao-comprova-crime/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-12 16:49:50
Título: Artistas e amigos se despedem de Monarco, o baluarte da Portela
Descrição: Cantor e compositor carioca morreu neste sábado (11), por 
complicações posteriores a uma cirurgia no intestino
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/12/artistas-e-amigos-se-despedem-
de-monarco-o-baluarte-da-portela

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 23:48:33
Título: Passaporte da vacina: governo federal deve publicar nova portaria nesta 
segunda
Descrição: O ministro do STF, Luís Barroso, determinou neste sábado a 
obrigatoriedade do documento aos viajantes estrangeiros
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/passaporte-vacina-nova-portaria-
segunda/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Mais de 50 cidades em estado de emergência após chuvas em Minas e Bahia
Descrição: Temporais castigam os dois estados há mais de uma semana e deixam 
milhares de desabrigados e pelo menos seis mortos. Caixa informa que vai liberar
FGTS para afetados.
Url :https://www.dw.com/pt-br/mais-de-50-cidades-em-estado-de-emergência-após-
chuvas-em-minas-e-bahia/a-60096792?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 21:45:10
Título: Equipe da Globo é agredida por seguranças de Bolsonaro, veja vídeo
Descrição: Agressão aconteceu durante a passagem do presidente pela cidade 
Itamaraju, no Sul do estado baiano
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/equipe-globo-agredida-bolsonaro-video/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-12 16:09:46
Título: Julian Assange sofreu pequeno AVC na prisão em outubro, denuncia sua 
companheira Stella Moris
Descrição: A companheira do jornalista afirma que o problema de saúde é 
consequência da batalha judicial contra a extradição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/12/julian-assange-sofreu-pequeno-
avc-na-prisao-em-outubro-denuncia-sua-companheira-stella-moris

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 21:05:04
Título: Lula e Dilma pedem com Grupo de Puebla liberdade para Assange
Descrição: O jornalista e fundador do WikiLeaks sofreu um derrame na prisão e, 
segundo a sua advogada, corre risco de vida
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-dilma-liberdade-assange/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 20:26:12
Título: Lula, Fernández e Mujica: “Elite econômica se apoderou da democracia”, 
veja vídeo
Descrição: Em vídeo, os três líderes da América Latina afirmam que o regime 
democrático é o melhor sistema, mas que ele precisa se voltar à maioria das 
pessoas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-fernandez-mujica-elite-apoderou-
democracia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-12 15:42:54
Título: Bolsonaro chama de “pilantra” o agora político Deltan Dallagnol
Descrição: Se alguém tem ojeriza a baixaria na política, que vá praticar outros 
esportes que não exijam contato físico. Nas eleições de 2022, por exemplo, os 
golpes serão abaixo da linha da cintura. Que o diga o ex-procurador Deltan 
Dallagnol, recém-filiado no Podemos para concorrer ao cargo de deputado federal 
pelo  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/bolsonaro-chama-de-pilantra-o-
agora-politico-deltan-dallagnol/

Fonte: New York Times
Data: 2021-12-12 18:42:27
Título: O líder do Haiti manteve uma lista de traficantes de drogas. Seus 
assassinos vieram em busca disso.
Descrição: Nos meses que antecederam seu assassinato, o Presidente Jovenel Moïse
tomou uma série de medidas para combater os contrabandistas de drogas e armas. 
Alguns oficiais temem agora que ele possa ter sido assassinado por isso
Url :https://www.nytimes.com/2021/12/12/world/americas/jovenel-moise-haiti-
president-drug-traffickers.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-12 13:06:26
Título: Vende-se igreja: trabalhadores da Mundial fazem nova greve para cobrar 
13° e salários atrasados
Descrição: O site da CUT (Central Única dos Trabalhadores) informa que sem 
pagamento do 13º e salários, trabalhadores da Igreja Mundial voltam a fazer 
greve. É a segunda paralisação. Pastor Valdemiro Santiago prometeu pagar e não 
cumpriu. Um das saídas é vender a igreja. Radialistas, jornalistas e 
trabalhadores da Igreja Mundial 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/vende-se-igreja-trabalhadores-da-
mundial-fazem-nova-greve-para-cobrar-13-e-salarios-atrasados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 01:27:16
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Título: Frei Betto: Cuba e o pão nosso de cada dia
Descrição: Em artigo, o jornalista e frade dominicano destaca o fato de que na 
ilha, com população de quase 12 milhões, não há pessoas vivendo em situação de 
rua ou pedintes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/frei-betto-cuba-pao-nosso-cada-dia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 00:40:32
Título: Ômicron: primeiro-ministro britânico alerta para “forte onda de 
contágios”
Descrição: Em pronunciamento na TV, Boris Johnson pediu à população para não 
subestimar a nova cepa
Url :https://revistaforum.com.br/global/omicron-ministro-britanico-forte-onda-
contagios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 19:41:25
Título: Ministério da Saúde garante que recuperou registros da vacinação
Descrição: Governo Bolsonaro usa \ataque hacker\ para adiar a portaria que 
obrigava o passaporte da vacina para viajantes estrangeiros, mas, o ministro do 
STF, Luís Barroso, o tornou obrigatório
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministerio-saude-recuperou-registros-
vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 19:09:36
Título: Marcelo Serrado, que apoiou Lava Jato e golpe contra Dilma, declara voto
em Lula
Descrição: Em 2018, o ator já dava sinais de contrariedade aos métodos de Sergio
Moro e da transformação de sua figura em \herói\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/marcelo-serrado-declara-voto-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 18:40:17
Título: Anne Rice, autora de “Entrevista com o Vampiro”, morre aos 80 anos
Descrição: A escritora Clarice Lispector foi a responsável pela tradução 
brasileira de sua obra mais conhecida
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/anne-rice-entrevista-vampiro-
morre-80-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 17:47:00
Título: Monarco é velado com samba na Portela, “jamais será esquecido”, diz Lula
Descrição: Baluarte da Portela, Monarco morreu aos 88 anos vítima de 
complicações de uma cirurgia no intestino. Marisa Monte, Paulinho da Viola e 
Diogo Nogueira estão entre os artistas que prestam homenagem ao sambista.
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/monarco-e-velado-com-samba-na-portela-
jamais-sera-esquecido-diz-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 15:26:20
Título: Miriam Leitão detona Moro e aponta suas contradições em artigo em O 
Globo
Descrição: Listando áreas em que \quase nada se sabe sobre suas ideias\, 
jornalista da Globo ironiza \questão da corrupção\, que levou Moro a ser 
conhecido. \Diante do relatório do Coaf mostrando as movimentações suspeitas de 
Fabrício Queiroz, ele disse que o presidente já havia esclarecido o caso do ex-
assessor do filho\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/miriam-leitao-detona-moro-e-aponta-suas-
contradicoes-em-artigo-em-o-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 14:38:59
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Título: Desesperado, Bolsonaro descobre só agora ligação de Moro com doleiro 
Alberto Youssef
Descrição: Se fazendo de vítima, Bolsonaro revela só agora a relação de seu ex-
ministro com o doleiro. Presidente ainda diz que Dallagnol teria tentado 
chantageá-lo para ser o PGR.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/desesperado-bolsonaro-
descobre-so-agora-ligacao-de-moro-com-doleiro-alberto-youssef/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 12:45:47
Título: Chefões da Lava Jato voltam ao local do crime
Descrição: Um dos clichês da literatura policial, de que o criminoso sempre 
volta ao local do crime, pode ser aplicado neste caso, pois o ato de filiação de
Dallagnol aconteceu no Hotel Malibu, onde a Lava Jato promovia suas coletivas de
imprensa.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/chefoes-da-lava-jato-voltam-ao-local-
do-crime/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-12 10:44:50
Título: Betty Faria detona Bolsonaro: “a coisa nazi-fascista-miliciana é contra 
a cultura”
Descrição: A atriz da Globo ressalta que o Brasil tem artistas maravilhosos que 
podem mudar a imagem \de merda\ construída pelo governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/betty-faria-detona-bolsonaro-a-coisa-
nazi-fascista-miliciana-e-contra-a-cultura/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-12 17:44:59
Título: Gabriel Boric: quem é o candidato esquerdista de 35 anos que desafia o 
'Bolsonaro chileno'
Descrição: Candidato disputa o segundo turno da eleição presidencial chilena com
direitista José Antonio Kast.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59606543?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-12 22:09:08
Título: Pesquisas no Chile apontam vitória incerta do esquerdista Boric contra o
ultraconservador Kast
Descrição: País encara reta final da eleição mais polarizada desde a volta da 
democracia. Identificar eleitores e classificar indecisos dificultam as 
previsões, além da proibição de divulgar as intenções de votos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-12-12/pesquisas-no-chile-
apontam-vitoria-incerta-do-esquerdista-boric-contra-o-ultraconservador-kast.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-12 15:01:01
Título: A verdadeira história do jogo de futebol que envergonhou os nazistas
Descrição: Pepe Gálvez e Guillem Escriche contam na HQ ‘A partida da morte’ a 
história real do jogo em que prisioneiros ucranianos derrotaram soldados 
alemães, recriada no filme ‘Fuga para a vitória’, que teve Pelé como ator
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-12-12/a-verdadeira-historia-do-jogo-
de-futebol-que-envergonhou-os-nazistas.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-12 14:29:10
Título: Embargo dos EUA contra o software espião Pegasus não torna ambiente 
cibernético mais seguro
Descrição: As empresas que desenvolvem esses programas estão sempre buscando 
novas formas de atacar sistemas cujas vulnerabilidades foram corrigidas
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-12-12/embargo-dos-eua-contra-o-
software-espiao-pegasus-nao-torna-ambiente-cibernetico-mais-seguro.html
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-12 00:00:00
Título: Parecer autoriza secretário a acessar dados de extradição de Allan dos 
Santos
Descrição: A consultoria jurídica do Ministério da Justiça concluiu que o 
secretário nacional de Justiça pode ter acesso a todos os documentos das pastas 
que lhe são subordinadas, como o DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional), por onde passou a extradição de Allan dos 
Santos.Leia mais (12/12/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/parecer-autoriza-secretario-a-acessar-dados-de-extradicao-de-
allan-dos-santos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-12 00:00:00
Título: Primo de Lira irriga redutos com verbas e faz da Codevasf 'governo 
paralelo' em Alagoas
Descrição: O cheiro de asfalto novo toma conta do distrito de Luziápolis, zona 
rural de Campo Alegre (90 km de Maceió). Nas vias que ficam às margens da BR-
101, junto à praça de eventos onde está sendo montado um parque de diversões, a 
pavimentação está nova em folha.Leia mais (12/12/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/primo-de-lira-irriga-redutos-com-verbas-e-faz-da-codevasf-
governo-paralelo-em-alagoas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-12 00:00:00
Título: GSI é o órgão que mais usa a LGPD para negar pedidos de informação, diz 
relatório
Descrição: Órgãos do governo federal têm usado a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGDP), em vigor desde 2020, como justificativa para negar pedidos de 
informação. Quem encabeça a lista de negativas é o Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI) da Presidência, que barrou 50 pedidos nos últimos dois 
anos.Leia mais (12/12/2021 - 23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/gsi-e-o-orgao-que-mais-usa-a-lgpd-para-negar-
pedidos-de-informacao-diz-relatorio.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-13 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 13 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (13), marcada pelo anúncio da Coreia do Sul e 
Coreia do Norte de declararem formalmente o fim da guerra, pela visita histórica
de Naftali Bennett aos EAU e pelas consequências graves do tornado nos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20211213/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-segunda-feira-13-de-dezembro-20667631.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-12 08:14:37
Título: Israel anuncia a Washington planos de possível ataque contra Irã, diz 
mídia
Descrição: O governo israelense acusou Teerã, em diversas ocasiões, de possuir 
armamento nuclear. Os iranianos insistem que seu programa nuclear tem fins 
unicamente civis.
Url :https://br.sputniknews.com/20211212/israel-anuncia-a-washington-planos-de-
possivel-ataque-contra-ira-diz-midia-20661533.html
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Quem é Olaf Scholz, o novo chanceler federal da Alemanha?
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Descrição: Pouco carismático e antes desacreditado pelo próprio partido, o 
pragmático social-democrata conseguiu conquistar o eleitorado e o posto de 
sucessor de Merkel. E agora assume o governo diante de grandes desafios.
Url :https://www.dw.com/pt-br/quem-é-olaf-scholz-o-novo-chanceler-federal-da-
alemanha/a-60056975?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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