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Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-12-28
Título: Inflação deixa renda média do trabalho no menor nível em quase 10 anos
Descrição: A inflação e destruição de empregos na pandemia, deixou a reabertura
de vagas marcada por salários mais baixos no Brasil. No trimestre encerrado em
outubro de 2021, quando a taxa de desemprego recuou para 12,1%, a renda média do
trabalho voltou a cair e atingiu o menor nível em quase uma década.
Essa é uma das conclusões da Pnad Contínua, cujos dados foram divulgados nesta
terça-feira (28) pelo IBGE.No trimestre até outubro, a renda média real,
habitualmente recebida pelos trabalhadores ocupados, foi estimada em R$ 2.449
por mês. É o valor mais baixo de todos os trimestres da série histórica do IBGE,
iniciada em 2012.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/inflacao-renda-mediatrabalho/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-28
Título: Informalidade cresce, renda cai e desemprego atinge 12,9 milhões de pessoas
Descrição: País tem 38 milhões de informais e 7,7 milhões de subocupados. Renda
cai em todos os grupos de atividade. A taxa de desocupação do trimestre agostooutubro caiu 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período no ano passado.
Desse modo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
desemprego atingiu o índice de 12,1%. A situação afeta uma população de 12,9
milhões de pessoas. Entretanto, o trabalho informal representa 40,7% da
população ocupada, uma piora de 2,4 pontos percentuais em relação ao trimestre
agosto-outubro de 2020. Isso significa, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílio (Pnad Contínua) divulgada nesta terça (28), 38,2 milhões de pessoas
desempenhando ocupações sem direitos e nenhum tipo de proteção.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/informalidade-cresce-renda-cai-edesemprego-atinge-12-9-milhoes-de-pessoas-8232
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-28 21:57:15
Título: Tragédia na Bahia registra mais uma morte: já são 21 óbitos de vítimas
das enchentes
Descrição: Estado vive caos provocado por fortes chuvas no extremo sul, ao todo,
há mais de 471 mil pessoas afetadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/28/tragedia-na-bahia-registra-maisuma-morte-ja-sao-21-obitos-de-vitimas-das-enchentes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-28 11:31:24
Título: Entenda o que está causando as chuvas que deixaram o sul da Bahia
embaixo d'água
Descrição: Ocorrência atípica de eventos meteorológicos se junta com recorrentes
tragédias causadas por chuvas nessa época do ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/28/entenda-o-que-esta-causando-aschuvas-que-deixaram-o-sul-da-bahia-embaixo-d-agua
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-28 00:00:00
Título: Bolsonaro ignora tragédia na BA, anda de jet ski e fala em manter folga
em SC
Descrição: Em passeio pela Praia do Forte, em São Francisco do Sul (SC), o
presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou no fim da tarde de segunda-feira (27) que
\espera não ter de retornar antes\ do feriado de Réveillon no litoral
catarinense. Leia mais (12/28/2021 - 14h44)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/poder/2021/12/bolsonaro-ignora-tragedia-na-ba-anda-de-moto-aquatica-e-falaem-manter-folga-em-sc.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro é chamado de vagabundo por curtir férias enquanto Bahia sofre
com enchentes
Descrição: O recesso de réveillon do presidente Jair Bolsonaro tem sido
fortemente criticado nas redes sociais. Nas últimas 24 horas a hashtag
#BolsonaroVagabundo permaneceu nos Trending Topics do Twitter. Isso porque as
férias do chefe do Executivo ocorrem enquanto a Bahia vive uma tragédia, com
chuvas incessantes nos últimos 30 dias que resultaram em 20 mortos [ ]The post
Bolsonaro é chamado de vagabundo por curtir férias enquanto Bahia sofre com
enchentes appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-e-chamado-devagabundo-por-curtir-ferias-enquanto-bahia-sofre-com-enchentes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-28 13:53:37
Título: Primeiro negro a presidir a Associação de Imprensa do RS fala sobre
racismo no setor
Descrição: Para José Nunes, o racismo estrutural reduz o espaço dos
afrodescendentes no mercado jornalístico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/28/primeiro-negro-a-presidir-aassociacao-de-imprensa-do-rs-fala-sobre-racismo-no-setor
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 01:00:20
Título: Olhe para cima e veja nossas crianças – Por Reginaldo Lopes
Descrição: O Brasil vive assim a cruel realidade de durante a maior crise
humanitária do século ser governado por um criminoso com potencial de
assassinato em série
Url :https://revistaforum.com.br/rede/olhe-para-cima-e-veja-nossas-criancas/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-28
Título: Vacinar crianças é essencial para evitar mortes, afirma Fiocruz
Descrição: A Fundação Oswaldo Cruz divulgou hoje (28) uma nota técnica sobre a
necessidade de disseminação da vacina contra a covid-19 em crianças. A Fiocruz,
referência em epidemiologia no Brasil e reconhecida globalmente, assinalou a
importância. “A publicação, embasada em estudos e critérios científicos,
ressalta que a imunização da faixa etária de 5 a 11 anos vai colaborar com a
mitigação de formas graves e óbitos por covid-19 nesse grupo, reduzirá a
transmissão do vírus. E será uma importante estratégia para que as atividades
escolares retornem ao modo presencial”, informa.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/12/vacina-emcriancas-e-essencial-para-evitar-mortes-afirma-fiocruz/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 20:25:17
Título: Covid-19: Mundo registra mais de 1 milhão de casos em 24 horas pela 1ª
vez
Descrição: Apesar do negacionismo de governos como de Bolsonaro, o número de
casos da doença voltou a subir, principalmente graças à nova variante Ômicron
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/covid-19-mundo-registra-mais-de-1milhao-de-casos-em-24-horas-pela-1a-vez/
Fonte: Montedo
Data: 2021-12-28
Título: Empresa de militares acusados em processo por fraude ganha licitação
Descrição: A Marinha do Brasil concluiu uma licitação em dezembro e vai pagar
quase R$ 800 mil a uma empresa pertencente a dois oficiais da reserva do
Exército que respondem a processo na Justiça Militar da União (JMU). Eles são
acusados de corrupção, fraude em licitações, estelionato e crimes contra o dever
funcional e a administração militar.

Url : https://www.montedo.com.br/2021/12/28/empresa-de-militares-acusados-emprocesso-por-fraude-ganha-licitacao/
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-29
Título: Doleiro da Lava Jato, Youssef bancou campanha de Álvaro Dias, aliado do
ex-juiz suspeito Sergio Moro
Descrição: O doleiro Alberto Youssef, símbolo da Lava Jato, bancou parte das
campanhas políticas do senador paranaense Álvaro Dias (Podemos-PR), principal
aliado do ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito pela suprema corte brasileira
e responsável pela destruição de 4,4 milhões de empregos, segundo o Dieese. É
que revela reportagem de Felipe Bachtold e Vinicius Konchinski, publicada nesta
quarta-feira, na Folha de S. Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/doleiro-da-lava-jato-youssef-bancoucampanha-de-alvaro-dias-aliado-do-ex-juiz-suspeito-sergio-moro
Fonte: Vatican News - Português
Título: Quase dois milhões de mortes no trabalho em um ano no mundo
Descrição: Em 2016, doenças e lesões relacionadas ao trabalho causaram a morte
de 1,9 milhão de pessoas em todo mundo. O recado do Papa na véspera de Natal:
forte apelo a um compromisso concreto para acabar com as mortes no trabalho.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-12/quase-dois-milhoes-demortes-no-trabalho-em-um-ano-no-mundo.html
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 09:22:05
Título: A picanha dos milicos e o funk de Bolsonaro revelam a face perversa da
Direita
Descrição: Em entrevista à Folha de S.Paulo nesta terça-feira (28), Luiza
Erundina lembra que a direita é sempre a direita, não tem isso de melhor ou pior
ao se referir a Bolsonaro. Perto dos 90 anos, a deputada paraibana, que presidiu
a maior cidade do país, segue sendo luz na política. A picanha dos milicos com [
]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-picanha-dos-milicos-e-o-funk-debolsonaro-revelam-a-face-perversa-da-direita/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 09:09:38
Título: Erundina defende que PSOL apoie Lula mesmo com Alckmin de vice
Descrição: Aos 87 anos, Luiza Erundina confronta ala do PSOL que almeja lançar
candidatura própria para presidente e defende \frente democrática, de união
nacional\ para derrotar Bolsonaro. \Lula não é qualquer um, já foi testado como
presidente duas vezes\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-provavelmente-seja-um-dos-poucoscapazes-de-derrotar-bolsonaro-diz-erundina/
Fonte: Poder360
Título: Guedes compara reajuste de servidor a tragédia de Brumadinho
Descrição: \Se aumentarmos os salários e doença voltar, quebramos!\, escreveu
ministro para membros do governo
Url :https://www.poder360.com.br/economia/guedes-compara-reajuste-de-servidor-atragedia-de-brumadinho/
Fonte: Poder360
Título: Central sindical critica corte de IPI para veleiros e jet ski
Descrição: Bolsonaro quer isenção de IPI para veleiros e jet ski, UGT diz que
é \maluquice\
Url :https://www.poder360.com.br/governo/central-sindical-critica-corte-de-ipipara-veleiros-e-jet-ski/
Fonte: Viomundo
Data: 2021-12-28

Título: Joana Belarmino: O inquietante silêncio da mídia sobre o ataque à ciência
brasileira
Descrição: Iniciado o período pandêmico, em março de 2020, as universidades
brasileiras foram forçadas a migrar para o trabalho em home office, uma solução
necessária, mas que envolveu dificuldades, constrangimentos e, sobretudo,
extrema vulnerabilidade à segurança e à integridade moral de docentes e
discentes. Os ataques às universidades e mesmo à ciência brasileira já haviam
sido deflagrados a partir do início do governo Jair Bolsonaro.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/joana-belarmino-o-inquietantesilencio-da-midia-sobre-o-vertiginoso-ataque-a-ciencia-brasileira.html
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-12-28
Título: No Brasil, a extrema-direita não economizará todo tipo de manipulação.
Descrição: Por Milton Rondó. Inclusive as que remetem ao moralismo vitoriano,
que se moldou à amoralidade do capitalismo do século XIX.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/no-brasil-a-extrema-direita-naoeconomizara-todo-tipo-de-manipulacao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-28 20:57:12
Título: Saiba como ajudar as mais de 471 mil pessoas afetadas pelas enchentes na
Bahia
Descrição: Solidariedade move grupos, ONGs, igrejas e outras instituições que se
mobilizam por doações às vítimas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/28/saiba-como-ajudar-as-mais-de471-mil-pessoas-afetadas-pelas-enchentes-na-bahia
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 21:37:52
Título: Biografia de Lula, escrita por Fernando Morais, é o livro mais vendido
da Amazon
Descrição: A autobiografia do ex-juiz Sergio Moro, candidato à presidência,
aparece apenas na 21ª colocação
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/biografia-de-lula-escrita-por-fernandomorais-e-o-livro-mais-vendido-da-amazon/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-28 18:23:41
Título: Artigo | Em \Não Olhe para Cima\, a crise vem do nada
Descrição: Problemas que afligem a humanidade, supostamente parodiados no filme,
surgiram e se desenvolveram cercados de incertezas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/28/artigo-em-nao-olhe-para-cima-acrise-vem-do-nada
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-28 08:45:37
Título: Bolsonaro vai de férias a SC em meio a cheias na BA, estado tem quase
meio milhão de afetados
Descrição: Há cerca de 60 cidades debaixo d'água e 20 mortos, bancada baiana se
reúne com Lira nesta terça (28) para cobrar ajuda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/28/bolsonaro-viaja-de-ferias-a-scem-meio-a-enchentes-na-ba-estado-tem-quase-milhao-de-afetados
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-29 01:11:52
Título: Flávio Dino e João Doria mandam solidariedade e bombeiros em apoio à
população da Bahia
Descrição: Bolsonaro tuitou que abriu crédito extraordinários para vários
estados atingidos pelas chuvas, mas governador da Bahia reclama da pouca ajuda
do governo federal O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), mandou
solidariedade e bombeiros em apoio à população da Bahia enquanto o presidente
Jair Bolsonaro (PL) continua em férias em Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/flavio-dino-e-joao-doria-mandamsolidariedade-e-bombeiros-em-apoio-a-populacao-da-bahia/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-28 21:07:54
Título: Presidente Bolsonaro sinaliza desistência da reeleição de 2022
Descrição: A empatia do presidente Jair Bolsonaro (PL) com o sofrimento do povo
baiano, que literalmente está morrendo afogado pelo excesso de chuvas, pode
dizer muito mais do que a vã filosofia pode explicar: sinaliza que o mandatário
desistiu da reeleição em 2022 não formalmente, por óbvio. Bolsonaro perde do expresidente Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog
do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/presidente-bolsonaro-sinalizadesistencia-da-reeleicao-de-2022/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-28 20:15:57
Título: Internautas xingam Bolsonaro de “vagabundo” por causa de férias em meio
à tragédia na Bahia
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo muito xingado nas redes
sociais porque ele está em férias, em São Francisco do Sul, litoral de Santa
Catarina, enquanto a Bahia vive uma tragédia por causa das chuvas. A hashtag
#BolsonaroVagabundo é um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta terçafeira (28/12), Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/internautas-xingam-bolsonaro-devagabundo-por-causa-de-ferias-em-meio-a-tragedia-na-bahia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 09:03:12
Título: Protegido de Moro, doleiro Alberto Youssef pagou jatinho para Álvaro
Dias
Descrição: Principal articulador da campanha de Sergio Moro, Alvaro Dias recebeu
doações do doleiro Alberto Youssef, \amigo\ de longa data do ex-juiz, durante a
campanha em 1998
Url :https://revistaforum.com.br/politica/protegido-de-moro-doleiro-albertoyoussef-pagou-jatinho-para-alvaro-dias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 01:06:53
Título: “Lula é uma grande referência para nós”, diz senador progressista da
Colômbia
Descrição: O senador Ivan Cepeda de Castro comentou sobre os desafios da
Colômbia diante das eleições de 2022 durante participação no Fórum Global desta
terça
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-e-uma-grande-referencia-para-nosdiz-senador-progressista-da-colombia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 00:54:41
Título: Vacinar criança é obrigação – Por Marcelo Uchôa
Descrição: Não é possível que as autoridades competentes do país se acomodem
diante de tamanho absurdo. O recado do presidente não pode ser interpretado tão
somente como a manifestação individual de um pai negligente com a saúde de sua
filha
Url :https://revistaforum.com.br/rede/vacinar-crianca-e-obrigacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 00:46:27
Título: Matrix 4 e Não Olhe Para Cima, Agentes do Fim do Mundo como o conhecemos
– Por Filippo Pitanga
Descrição: Confira crítica dos filmes mais badalados a passarem pelo cinema e
streaming: as distopias “Matrix Resurrections” (em breve na HBO Max) e “Não Olhe
Para Cima” (Netflix)

Url :https://revistaforum.com.br/cultura/matrix-4-nao-olhe-para-cima-agentes-dofim-do-mundo-como-conhecemos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 00:37:03
Título: O general e a arapuca – Por Normando Rodrigues
Descrição: Com Fernando Azevedo no TSE, Bolsonaro tenta prevenir uma
inelegibilidade oportunista que o sacrifique em prol da tão desejada decolagem
do zepelim de chumbo chamado Mister Moro
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-general-e-a-arapuca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 23:42:08
Título: Antropóloga cobra explicações de Moro por foto com líder neonazista
Descrição: \É muito importante entendermos o laço de Moro com o Proud Boys\,
disse a antropóloga Adriana Dias sobre a foto do ex-ministro com líder
neonazista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/antropologa-cobra-explicacoes-de-moropor-foto-com-lider-neonazista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 21:47:15
Título: Nova mentira: Bolsonaro diz liberar R$ 200 milhões para BA, mas valor
real é 40% disso
Descrição: Presidente segue de férias e governador Rui Costa (PT) informa que
montante anunciado é para ser divido entre estados. Para a catástrofe na Bahia
serão destinados apenas R$ 80 milhões, o que não dá nem para recuperar rodovias
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nova-mentira-bolsonaro-liberar-200milhoes-ba-mas-valor-40/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 19:57:04
Título: Após comparecer à cerimônia militar do namorado, atleta trans é ameaçada
Descrição: Ao concluir o curso de formação de sargentos do Exército, Lucas
Michelazzo levou Thaynná Dantas ao evento militar em MG. No entanto, ao voltarem
para Natal, onde moram, ela passou a ser atacada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-comparecer-cerimonia-militarnamorado-trans-ameacada/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 19:42:48
Título: TCU investiga corrupção de Moro nos Estados Unidos
Descrição: No programa de hoje, ao vivo, iremos comentar o avanço das
investigações do Ministério Público Federal e do TCU sobre possíveis propinas
que Sergio Moro teria recebido da consultora Alvarez &#38, Marsal, em troca de
informações privilegiadas oferecidas pelo ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato
sobre a Odebrecht. Os convidados de hoje são a cientista [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/tcu-investiga-corrupcao-de-moro-nosestados-unidos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 19:01:54
Título: Suplicy testa positivo para Covid-19 e ressalta importância da
imunização
Descrição: “Como eu já tomei a terceira dose da vacina em 3 de dezembro, a Covid
me pegou com pequena intensidade”, postou Suplicy em suas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/suplicy-testa-positivo-para-covid19-e-ressalta-importancia-da-imunizacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 19:00:04
Título: Jaques Wagner cobra ações concretas de Bolsonaro para ajudar a Bahia
Descrição: 72 cidades da Bahia estão sob situação de emergência em razão dos
alagamentos provocados por fortes chuvas

Url :https://revistaforum.com.br/politica/jaques-wagner-acoes-concretasbolsonaro-bahia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 18:24:14
Título: Bolsonaro pode responder na Justiça se não vacinar filha, dizem
advogados
Descrição: Os responsáveis que não levarem seus filhos para vacinar podem
responder por infração administrativa prevista no ECA, destaca Ariel de Castro
Alves, Pedro Serrano lembra que uma decisão deliberada de não vacinar os filhos,
incorre em uma ilegalidade
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-pode-responder-najustica-se-nao-vacinar-filha-dizem-advogados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 16:19:15
Título: Fátima Bernardes desmente Eduardo Bolsonaro no ar: “o nome disso é
crime”, veja vídeo
Descrição: Deputado compartilhou vídeo da apresentadora com legendas
adulteradas, “não caia nessas mentiras, isso confunde as pessoas, atrapalha
trabalho de pessoas sérias”, afirmou
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fatima-bernardes-desmente-eduardobolsonaro-no-ar-o-nome-disso-e-crime-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 15:25:44
Título: Pastor bolsonarista faz “chuva de dólares” no Natal e revolta fiéis,
veja vídeo
Descrição: Jabes Alencar foi gravado jogando notas para familiares durante ceia
na sua residência nos Estados Unidos. \Joga esse dinheiro para ajudar a Bahia
que estamos de baixo de água\, criticou um seguidor
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/pastor-bolsonarista-chuva-dedolares-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 15:20:02
Título: Mário Frias diz que Chico Buarque é “desconectado da realidade” e apanha
nas redes
Descrição: Secretário bolsonarista postou a crítica a respeito da imagem de
Chico com cartaz de apoio a Lula em 2022, internet não perdoou: “falta de
bagagem intelectual”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/mario-frias-diz-que-chicobuarque-e-desconectado-da-realidade-e-apanha-nas-redes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 14:21:55
Título: Picanha? TCU aponta “alto risco de irregularidades” em contratos das
Forças Armadas com empresas de militares
Descrição: Ex-capitão do Exército, Márcio Vancler Augusto Geraldo comanda ao
menos três das sete empresas que lucraram R$ 87 milhões no fornecimento de
gêneros alimentícios às Forças Armadas.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/picanha-tcu-aponta-altorisco-de-irregularidades-em-contratos-das-forcas-armadas-com-empresas-demilitares/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 13:59:13
Título: IBGE: desemprego atinge 12,9 milhões e renda média é a menor desde 2012
Descrição: O Pnad também revela que o número de trabalhadores sem carteira
assinada chegou a 12 milhões, uma alta de 9,5%
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ibge-desemprego-12-milhoes-2012/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 12:46:43

Título: Apresentadora da Globo demitida após 26 anos faz desabafo nas redes:
“doença da alma”
Descrição: Vanessa Faro conta com coragem e elegância que sentiu dores físicas
que a levaram até mesmo a ser hospitalizada
Url :https://revistaforum.com.br/midia/apresentadora-da-globo-demitida-apos-26anos-faz-desabafo-nas-redes-doenca-da-alma/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 10:59:42
Título: Desmonte: sem coordenação há 5 meses, governo Bolsonaro abandona
Programa Nacional de Imunização
Descrição: O PNI é o responsável por organizar todos os planos vacinais do
Brasil, último coordenador nomeado foi vetado por ser a favor das vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/desmonte-5-mesees-bolsonaro-abandonaimunizacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 09:32:16
Título: Jilmar Tatto brinca sobre Datafolha: com Lula e camarada Geraldo acho
improvável comunismo
Descrição: O deputado Orlando Silva também comentou recorte de pesquisa para a
Fórum, veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jilmar-tatto-brinca-sobre-datafolhacom-lula-e-camarada-geraldo-acho-improvavel-comunismo/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-29 04:30:45
Título: Filiação de Bolsonaro ao PL antecipa troca de partido para ao menos 40
deputados
Descrição: RIO — A escolha do presidente Jair Bolsonaro de se filiar ao PL
desencadeará uma série de trocas de legenda por parlamentares na última janela
partidária antes das eleições do ano que vem, entre 3 de março e 1º de abril.
Entre deputados que deixarão o partido por incompatibilidade com o presidente, o
ingresso da bancada bolsonarista hoje abrigada no PSL, e outros rearranjos na
antiga sigla de Bolsonaro, em processo de fusão com o DEM, líderes partidários
calculam que ao menos 40 parlamentares já estejam de malas prontas para trocar
de sigla.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/filiacao-de-bolsonaro-ao-pl-antecipatroca-de-partido-para-ao-menos-40-deputados-25334697
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-29 06:00:23
Título: Religiosos de matriz africana adaptam cerimônias de fim de ano por causa
da pandemia
Descrição: RIO - Com o arrefecimento da pandemia, desde meados do ano,
integrantes do Movimento Intrarreligioso de União Afro (Mirua) cogitaram a
possibilidade de fazer uma gira na Praia de Copacabana, como ritual de fim de
ano. Mas logo voltaram atrás. Mesmo com a redução nos índices de mortes e casos
da Covid-19 e o avanço da vacinação, muitos religiosos acreditam que o momento
ainda não é para aglomerações.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/religiosos-de-matriz-africana-adaptamcerimonias-de-fim-de-ano-por-causa-da-pandemia-25334609
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-29 05:00:30
Título: Neonazismo no Brasil: relembre 12 casos que chocaram o país em 2021
Descrição: RIO — No Brasil, segundo o artigo 20 da Lei 7.716, é crime fabricar,
comercializar e distribuir símbolos para divulgação do nazismo. Mesmo assim,
casos de apologia ao regime e a figuras como o ditator alemão Adolf Hitler vêm
se disseminando em vários estados do país, que já conta com cerca de 530 células
neonazistas, segundo estimativas. Um crescimento de quase 60% em dois anos.Em
escola de SP:Professor diz que usou veste da Ku Klux Klan para divulgar peça
teatral, alunos não foram avisadosO número de inquéritos abertos pela Polícia

Federal para investigar casos de apologia ao nazismo cresceram consideravelmente
nos últimos anos.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/neonazismo-no-brasil-relembre-12-casos-quechocaram-pais-em-2021-25327875
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-28 23:13:34
Título: 4 mudanças em Gaza após conflito entre Israel e Hamas que abalou Oriente
Médio em 2021
Descrição: Após conflito breve, mas intenso, em maio, os dois lados têm
negociado para manter viva uma frágil trégua. Mas quais são as novidades desde
então?
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59808961?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-28 22:31:57
Título: Chuvas na Bahia: bombeiros pedem saída imediata de moradores de áreas de
risco
Descrição: Cidades afetadas por enchentes estão no sul e oeste do Estado, além
das regiões de Ipiaú, Gandu e Vale do Jiquiriçá.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59797646?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-28 20:01:06
Título: Alexa: Amazon faz atualização após assistente sugerir desafio perigoso a
garota de 10 anos
Descrição: 'Insira o carregador do celular até a metade em uma tomada na parede
e depois toque com uma moeda na parte exposta dos pinos' foi a recomendação dada
pelo aparelho.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59813768?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-28 09:04:56
Título: Mudanças climáticas: os eventos extremos que provocaram mortes,
deslocamentos e prejuízos bilionários em 2021
Descrição: Inundações e tempestades associadas às mudanças climáticas tiveram
grande impacto nas pessoas em todo o mundo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59801391?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-29 00:00:00
Título: Acabou a mamata sob Bolsonaro? Episódios em série mostram que não
Descrição: Eleito com discurso que repudiava benesses a aliados, o presidente
Jair Bolsonaro (PL) assistiu, ao longo de seu mandato e especialmente neste ano,
a diversos casos em seu entorno que contrariam o pregado na campanha de 2018. A
começar por seus filhos.Leia mais (12/29/2021 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/acabou-a-mamata-sob-bolsonaro-episodios-em-serie-mostram-quenao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-28 00:00:00
Título: Doleiro pivô da Lava Jato financiou campanha de principal aliado de Moro
Descrição: O operador financeiro Alberto Youssef, pivô da Lava Jato, financiou
uma das campanhas eleitorais do agora maior aliado político de Sergio Moro, juiz
símbolo da operação.Leia mais (12/28/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/poder/2021/12/doleiro-pivo-da-lava-jato-financiou-campanha-de-principalaliado-de-moro.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-28 00:00:00
Título: Ex-ministro e aliado de Temer diz que pode votar em Lula em 2022
Descrição: Um dos principais ministros do governo de Michel Temer afirmou que
deve votar em Lula no segundo turno da eleição presidencial, caso o candidato de
terceira via que o MDB apoiar não ultrapasse a primeira rodada.Leia mais
(12/28/2021 - 23h01)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/ex-ministro-e-aliado-de-temer-diz-que-podevotar-em-lula-em-2022.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-28 00:00:00
Título: Marco Aurélio critica nomeação de general para o TSE e diz que isso não
ocorreu nem no regime militar
Descrição: Ex-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Marco Aurélio
Mello afirma que não compreendeu a nomeação do general da reserva Fernando
Azevedo e Silva para diretoria-geral da corte eleitoral, que vê
criticamente.Leia mais (12/28/2021 - 22h55)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/marco-aurelio-critica-nomeacao-de-general-para-otse-e-diz-que-isso-nao-ocorreu-nem-no-regime-militar.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-28 00:00:00
Título: Presidente de conselho de Saúde da Bahia relata dificuldade com remédios
para câncer e anemia
Descrição: Em reunião do Conselho Nacional de Saúde nesta terça-feira (28) para
tratar da tragédia na Bahia, o representante estadual do órgão, Marcos Sampaio,
disse que a população local \precisa de muita ajuda, até para saber o que
fazer.\Leia mais (12/28/2021 - 20h03)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/presidente-de-conselho-de-saude-da-bahia-relatadificuldade-com-remedios-para-cancer-e-anemia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-28 00:00:00
Título: Deputado que esteve com Bolsonaro em SC recebe diagnóstico de Covid
Descrição: O deputado federal Coronel Armando (PSL-SC), que esteve na recepção
do presidente Jair Bolsonaro (PL) a São Francisco do Sul (SC), na segunda-feira
(27), recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19.Leia mais (12/28/2021 19h24)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/deputado-que-esteve-com-bolsonaro-em-sc-recebe-diagnosticode-covid.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-28 00:00:00
Título: Eduardo Suplicy recebe diagnóstico de Covid-19
Descrição: O ex-senador e vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT), 80,
recebeu o diagnóstico de Covid-19. A informação foi transmitida pelo parlamentar
nesta terça (28) por meio de mensagem encaminhada por WhatsApp a pessoas
próximas.Leia mais (12/28/2021 - 14h19)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/eduardo-suplicy-recebe-diagnostico-de-covid19.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-28 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro desqualifica Roquette Pinto, que administrava
Cinemateca, como organização social
Descrição: Em meio a briga em relação à administração da Cinemateca Brasileira
nos últimos anos e que ainda se arrasta na Justiça, o governo Jair Bolsonaro
desqualificou a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp) como
organização social por meio de decreto publicado no Diário Oficial nesta terçafeira (28).Leia mais (12/28/2021 - 11h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/governo-bolsonaro-desqualifica-roquette-pinto-queadministrava-cinemateca-como-organizacao-social.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-28 00:00:00
Título: TCU aponta alto risco em compras das Forças Armadas de empresas de
militares
Descrição: O TCU (Tribunal de Contas da União) detectou \alto risco de
irregularidades\ em contratações feitas pelas Forças Armadas de empresas ligadas
a militares e que totalizam R$ 87 milhões.Leia mais (12/28/2021 - 10h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/tcu-aponta-alto-risco-em-compras-das-forcas-armadas-deempresas-de-militares.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-29 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 29 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta quarta-feira (29), marcada pela reunião entre os presidentes da
Rússia e Belarus em São Petersburgo, pelas declarações de Josep Borrell quanto
às propostas russas feitas à OTAN e pela intenção da Venezuela de se livrar dos
grupos armados colombianos em 2022.
Url :https://br.sputniknews.com/20211229/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-quarta-feira-29-de-dezembro-20854095.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-28 16:20:54
Título: Volume de comércio entre Rússia e China ultrapassa US$ 130 bilhões e
bate marca histórica
Descrição: O volume de comércio entre a Rússia e a China, de janeiro a novembro
deste ano, ultrapassou US$ 130 bilhões (R$ 732,5 bilhões) e deve atingir recorde
histórico no final de 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/20211228/volume-de-comercio-entre-russia-echina-ultrapassa-us-130-bilhoes-e-bate-marca-historica-20848986.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-28 00:31:22
Título: Porto na Síria é alvo de ataques aéreos de Israel, diz mídia (VÍDEOS)
Descrição: A Agência Árabe Síria de Notícias (SANA) relatou que o porto de
Latakia, na Síria, sofreu ataques aéreos de mísseis na madrugada desta terçafeira (28).
Url :https://br.sputniknews.com/20211228/porto-na-siria-e-alvo-de-ataquesaereos-de-israel-diz-midia-fotos-videos-20836891.html

