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Fonte: Jacobin
Data: 2021-12-29
Título: Vamos viver um novo ciclo democrático popular
Descrição: Conversamos com escritor e frade dominicano Frei Betto, que enfrentou
a ditadura e participou do governo Lula, para entender onde abrimos o flanco 
para o surgimento do neofascismo e resgatar o histórico da luta anti-
imperialista desde a antiga Palestina com Jesus até o século XXI na América 
Latina. Para ele, com as eleições na Colombia e Brasil ano que vem, temos um 
"Luiz no fim do túnel".
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/vamos-viver-um-novo-ciclo-democratico-
popular/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 14:46:44
Título: Auxílio Brasil: Governo Bolsonaro dá calote e alega falta de tempo para 
pagar atrasados
Descrição: O Ministério da Cidadania garante que em 2022 os novos beneficiários 
serão incluídos na folha de pagamento do programa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/auxilio-brasil-governo-calote-falta-
tempo-atrasados/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-29
Título: Salário mínimo de 2022 segue desvalorizado. Maus presságios para a 
economia
Descrição: Governo enterra por mais um ano possibilidade de ganho real para o 
salário mínimo e alimenta cenário dramático de queda na renda e nos empregos
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2021/12/salario-minimo-de-
2022-segue-desvalorizado-maus-pressagios-para-a-economia/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-29 20:25:15
Título: Caos humanitário na Bahia sofre nova escalada, com mais três mortes, 
agora são 24 óbitos  
Descrição: Polícia Rodoviária Federal fecha dez estradas prejudicadas pelas 
chuvas, e governo de Alagoas envia tropa de auxílio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/29/caos-humanitario-na-bahia-sofre-
nova-escalada-com-mais-tres-mortes-agora-sao-24-obitos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-29 17:48:29
Título: Gilmar Mendes defende responsabilização de agentes públicos por omissão 
em casos de enxurradas
Descrição: Feita pelo Twitter, manifestação toca questões enfrentadas pela 
Bahia, que  tem 136 municípios em situação de emergência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/29/gilmar-mendes-defende-
responsabilizacao-de-agentes-publicos-por-omissao-em-casos-de-enxurradas

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-30 01:52:09
Título: Governo Bolsonaro rejeita ajuda humanitária da Argentina para vítimas de
enchentes na Bahia
Descrição: O governo da Bahia informou, nesta quarta-feira (29), que o governo 
federal dispensou uma oferta de ajuda humanitária da Argentina para vítimas das 
enchentes no Estado.
Url :https://br.sputniknews.com/20211230/governo-bolsonaro-rejeita-ajuda-
humanitaria-da-argentina-para-vitimas-de-enchentes-na-bahia-20865794.html

Fonte: OGlobo

https://www.brasildefato.com.br/2021/12/29/caos-humanitario-na-bahia-sofre-nova-escalada-com-mais-tres-mortes-agora-sao-24-obitos
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/29/caos-humanitario-na-bahia-sofre-nova-escalada-com-mais-tres-mortes-agora-sao-24-obitos
http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2021/12/salario-minimo-de-2022-segue-desvalorizado-maus-pressagios-para-a-economia/
https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2021/12/salario-minimo-de-2022-segue-desvalorizado-maus-pressagios-para-a-economia/
https://jacobin.com.br/2021/12/vamos-viver-um-novo-ciclo-democratico-popular/
https://jacobin.com.br/2021/12/vamos-viver-um-novo-ciclo-democratico-popular/
https://br.sputniknews.com/20211230/governo-bolsonaro-rejeita-ajuda-humanitaria-da-argentina-para-vitimas-de-enchentes-na-bahia-20865794.html
https://br.sputniknews.com/20211230/governo-bolsonaro-rejeita-ajuda-humanitaria-da-argentina-para-vitimas-de-enchentes-na-bahia-20865794.html
https://revistaforum.com.br/noticias/auxilio-brasil-governo-calote-falta-tempo-atrasados/
https://revistaforum.com.br/noticias/auxilio-brasil-governo-calote-falta-tempo-atrasados/
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/29/gilmar-mendes-defende-responsabilizacao-de-agentes-publicos-por-omissao-em-casos-de-enxurradas
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/29/gilmar-mendes-defende-responsabilizacao-de-agentes-publicos-por-omissao-em-casos-de-enxurradas


Data: 2021-12-30 04:54:24
Título: 'O mínimo que você espera é solidariedade de todos, inclusive do 
presidente', diz governador da Bahia, arrasada pelas chuvas
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/o-minimo-que-voce-espera-solidariedade-de-
todos-inclusive-do-presidente-diz-governador-da-bahia-arrasada-pelas-chuvas-
25335880

Fonte: Congresso em Foco
Título: Morre aos 93 anos José Maria Rabelo, fundador do PDT e do jornal Binômio
Descrição: O jornalista e escritor José Maria Rabelo, um dos fundadores do 
Partido Democrático Trabalhista (PDT) morreu na madrugada desta quarta-feira 
(29), aos 93 anos. Ele estava hospitalizado há um mês no Hospital Felício Rocho,
em Belo Horizonte, e sofreu falência múltipla de órgãos. Enquanto jornalista, 
ajudou a criar o jornal “Binômio”, em parceria com Euro [ ]The post Morre aos 93
anos José Maria Rabelo, fundador do PDT e do jornal Binômio appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/morre-aos-93-anos-jose-maria-
rabelo-fundador-do-pdt-e-do-jornal-binomio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 13:49:50
Título: IGP-M: Aluguel fecha o ano com alta de 17,78%
Descrição: De acordo com o estudo da FGV, o Índice Geral de Preços-Mercado 
registrou a segunda maior alta anual da série histórica, iniciada em 2002
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/igp-aluguel-fecha-ano-alta-78/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-29
Título: Moro confessa que Lava Jato foi projeto político para combater o Partido
dos Trabalhadores
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial e suspeito pelo Supremo 
Tribunal Federal, finalmente confessou que a Lava Jato foi uma operação para 
combater o Partido dos Trabalhadores, e não propriamente a corrupção. Sua 
confissão foi feita em entrevista a uma rádio do Mato Grosso nesta manhã. "Como 
é que a gente pode defender um governo desse? Com pessoas [com fome] da fila de 
ossos, um governo que foi negligente com as vacinas, um governo que ofende as 
pessoas, um governo que desmantelou o combate à corrupção. Tudo isso por medo do
quê? Do PT? Não. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito 
mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato", disse Moro na entrevista.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/moro-confessa-que-lava-jato-foi-projeto-
politico-para-combater-o-partido-dos-trabalhadores 
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 18:54:03
Título: Venda de 27 campos da Petrobras no ES afeta 500 empregos diretos, diz 
sindicalista
Descrição: Governo Bolsonaro segue sua sanha de privatizações e negocia o Polo 
Cricaré: “Mais uma página triste do Brasil”, afirma Valnísio Hoffmann, 
coordenador-geral do Sindipetro-ES
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/venda-de-27-campos-da-petrobras-no-
es-afeta-500-empregos-diretos-diz-sindicalista/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2021-12-30 06:47:36
Título: Descobertas sérias sobre o assédio e a espionagem de sindicalistas, diz 
o presidente da Argentina 
Descrição: Buenos Aires., O presidente Alberto Fernández advertiu que as imagens
encontradas em vídeos e outros arquivos da Agência Federal de Inteligência 
(AFI), sob a tarefa imposta pela interventora dessa agência, Graciela Camaño, 
"são de enorme gravidade institucional". Eles não apenas mostram altos 
funcionários estatais envolvidos na criação de casos para perseguir 
sindicalistas, mas eles também parecem mostrar um sistema de espionagem interna 
dentro do governo de Mauricio Macri. 
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/30/mundo/022n2mun?partner=rss
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-29 17:24:29
Título: “Aqui não tem alimento para índio”: guaranis do Oeste do Paraná sofrem 
epidemia de suicídio
Descrição: Só em 2021, número de indígenas que se suicidaram representa quase o 
total do registrado nos últimos 18 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/29/aqui-nao-tem-alimento-para-
indio-guaranis-do-oeste-do-parana-sofrem-epidemia-de-suicidio

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O Brasil na imprensa alemã (29/12)
Descrição: Enchentes na Bahia, a fome que voltou a assolar parcela cada vez 
maior da população menos favorecida e a destruição contínua da Amazônia sob o 
governo de Jair Bolsonaro estiveram entre os destaques na mídia alemã.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-brasil-na-imprensa-alemã-29-12/a-60287688?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 14:39:05
Título: Brasileiro nunca comeu tão pouca carne nos últimos 25 anos e Bolsonaro 
se diverte
Descrição: No Fórum Onze e Meia: com Bolsonaro, Brasil tem o menor consumo de 
carne em 25 anos, protegido de Moro, doleiro Alberto Youssef pagou jatinho para 
Álvaro Dias e, com Lula, PT supera 1,6 milhão de filiados no TSE. Mais 
entrevista exclusiva com Marcelo Freixo. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/brasileiro-nunca-comeu-tao-pouca-carne-
nos-ultimos-25-anos-e-bolsonaro-se-diverte/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 21:53:59
Título: Bolsonarista mata cachorro em vídeo para intimidar técnicos da Anvisa
Descrição: Extremista, que faz saudação nazista e pede voto para o atual 
presidente, encaminhou imagens aterradoras para servidores do órgão que aprovou 
vacina para crianças, com seus endereços e CPF’s , dizendo que faria o mesmo com
eles
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonarista-mata-cachorro-video-
intimidar-tecnicos-anvisa/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-29 09:18:56
Título: Prefeito de Ninheira em Minas Gerais entra na “lista suja” do trabalho 
escravo
Descrição: Em sua fazenda produtora de carvão, o político mantinha 23 pessoas 
trabalhando sem acesso a água ou banheiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/29/prefeito-de-ninheira-em-minas-
gerais-entra-na-lista-suja-do-trabalho-escravo

Fonte: Congresso em Foco
Título: 10 vezes em que as semelhanças entre o Brasil e “Não Olhe para Cima” não
foram mera coincidência
Descrição: Um presidente que corre pela grama com uma caixa de remédio atrás de 
uma ema. Nem o pobre animal assustado ele parece conseguir convencer da eficácia
do medicamento. Um ex-governador que cheira fumaça de solda certo de que ela lhe
garantirá a cura. Médicos e especialistas que são afastados dos seus cargos por 
se negarem [ ]The post 10 vezes em que as semelhanças entre o Brasil e “Não Olhe
para Cima” não foram mera coincidência appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/10-vezes-em-que-as-
semelhancas-entre-o-brasil-e-nao-olhe-para-cima-nao-foram-mera-coincidencia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-30 00:09:40
Título: Moro entrega a rapadura: a Lava Jato combateu o PT, não a corrupção
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Descrição: O suspeito ex-juiz Sergio Moro (Podemos), pré-candidato a presidente,
cometeu um ato falho que corroborou a tese segunda qual a operação Lava Jato 
jamais combateu corrupção, mas sim atuou como movimento político contrário ao 
Partido dos Trabalhadores (PT). Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não. Tem gente
que  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/moro-entrega-a-rapadura-a-lava-
jato-combateu-o-pt-nao-a-corrupcao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-29 12:41:26
Título: Lawfare e o canto da sereia da Lava Jato
Descrição: Por Marcelo Aith* Tramita no Tribunal de Contas da União o expediente
TC 006.684/2021-1, que apura “prejuízos ocasionados aos cofres públicos pelas 
operações supostamente ilegais dos membros da Lava Jato de Curitiba e do ex-juiz
Sérgio Moro, mediante práticas ilegítimas de revolving door, afetando a empresa 
Odebrecht S.A., e Lawfare,  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/lawfare-e-o-canto-da-sereia-da-
lava-jato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 17:53:39
Título: Bradesco cede a ruralistas e persegue equipe de marketing que fez vídeo 
sobre consumo de carne
Descrição: Em suas redes, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
classificou a campanha como \ridícula\, representantes da pecuária, por sua vez,
acusam o banco de \lacração\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bradesco-ruralistas-consumo-carne/

Fonte: Montedo
Data: 2021-12-29
Título: Deputado pede que Braga Netto seja convocado para explicar uso de verba 
da Covid em picanha
Descrição: O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) apresentará um requerimento de 
convocação do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, para que ele 
explique o fato de a pasta ter usado recursos destinados ao enfrentamento da 
Covid-19 para compra de filé mignon e picanha, como revelou a Folha.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/12/29/deputado-pede-que-braga-netto-seja-
convocado-para-explicar-uso-de-verba-da-covid-em-picanha/ 

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-12-29
Título: Elisabeth Bik: Pesquisadora que achou falhas em estudo sobre cloroquina 
sofre ameaças até hoje
Descrição: A microbiologista holandesa Elisabeth Bik tornou-se referência na 
identificação de indícios de erros e fraudes em artigos científicos, sobretudo 
imagens duplicadas ou manipuladas. Ela afirma ter analisado mais de 200 mil 
trabalhos, dos quais 5,5 mil tinham problemas. A pesquisadora escreve sobre eles
no blog Science Integrity Digest, ao qual se dedica integralmente desde 2018, 
quando deixou seu emprego na uBiome, empresa de biotecnologia com sede na 
Califórnia, Estados Unidos. Paralelamente, também ministra palestras sobre má 
conduta científica e presta consultoria a editoras e instituições de ensino e 
pesquisa.
Url : https://operamundi.uol.com.br/ciencia-e-tecnologia/72497/elisabeth-bik-
pesquisadora-que-achou-falhas-em-estudo-sobre-cloroquina-sofre-ameacas-ate-hoje 
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-29 10:15:43
Título: Pedágio marítimo do governo Bolsonaro na Ilha do Mel causa revolta no 
Paraná, entenda o caso
Descrição: Praça de pedágio marítimo seria instalada no Canal da Galheta, na 
Ilha do Mel, que dá acesso ao Porto de Paranaguá Querem criar o navegágio, uma 
inovação no pedágio, critica deputado Pedágio penalizaria navios que acessam o 
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Porto de Paranaguá “A cada dia fico me perguntando por que nós paranaenses  Bem-
vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/pedagio-maritimo-do-governo-
federal-na-ilha-do-mel-causa-revolta-no-parana-entenda-o-caso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 01:28:20
Título: Gleisi reage a “confissão” de Moro sobre Lava Jato: “Corrupto e cara de 
pau”
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro admitiu que a Lava Jato atuou contra o PT, em 
uma clara prática de lawfare
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-reage-a-confissao-de-moro-lava-
jato-corrupto-e-cara-de-pau/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 00:54:56
Título: Mortes provocadas por fortes chuvas chegam a 24 na Bahia e 6 em Minas 
Gerais
Descrição: Na Bahia, 132 municípios estão em situação de emergência, em Minas 
são 63
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mortes-chuvas-24-na-bahia-e-6-minas-
gerais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 00:18:12
Título: Facada em Bolsonaro: Delegado do caso é enviado para missão de 2 anos 
nos EUA
Descrição: Policial responsável por episódio nebuloso na campanha eleitoral de 
2018 ocupará um cargo na Homeland Security Investigations (HSI), em Nova York. 
Diretor-geral da PF foi quem assinou transferência
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/facada-bolsonaro-delegado-caso-enviado-
missao-2-anos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 21:00:40
Título: Cantor sertanejo Maurílio morre em hospital de Goiânia
Descrição: O artista estava internado desde 15 de dezembro depois de sofrer um 
tromboembolismo pulmonar durante gravação de um DVD
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/cantor-sertanejo-maurilio-
morre-em-hospital-de-goiania/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 20:32:35
Título: “Chegou a hora de Moro prestar contas à Justiça”, diz Marco Aurélio de 
Carvalho
Descrição: O advogado do Grupo Prerrogativas afirma que após as declarações de 
Moro, admitindo que a Lava Jato “combateu o PT”, ele \corre sério risco de 
responder civil e criminalmente pelos delitos que cometeu\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/chegou-a-hora-de-moro-prestar-contas-
a-justica-diz-marco-aurelio-de-carvalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 20:01:27
Título: Após fazer campanha antivacina, lutador tricampeão mundial morre de 
Covid
Descrição: Negacionista belga de 41 anos ainda exigiu alta hospitalar para 
terminar de vencer o “pequeno vírus” em casa. Esposa passou a afirmar, depois do
falecimento, que ele foi vítima de um ataque cardíaco
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/campanha-antivacina-lutador-
tricampeao-mundial-morre-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 19:04:09
Título: Haddad articula apoios de outros partidos a Lula
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Descrição: O ex-ministro Fernando Haddad deu entrevista na qual confessa seu 
papel central nas articulações do PT para obter apoios para Lula no primeiro e 
segundo turnos das eleições de 2022. Convidados de hoje são o professor da UFMG 
Camilo Aggio, e o estudante de Direito Thiago Sussekind, presidente do movimento
Acredito no Rio de Janeiro. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/haddad-articula-apoios-de-outros-
partidos-a-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 17:29:12
Título: Moro tenta minimizar denúncia sobre Álvaro Dias: “Ninguém sabia quem era
Youssef”
Descrição: Ex-juiz afirmou que não conhecia o doleiro, que virou seu protegido 
no Banestado e na Lava Jato. Youssef fez doações para a campanha de Álvaro Dias,
correligionário e padrinho político do ex-juiz
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/moro-denuncia-alvaro-dias-ninguem-
sabia-quem-era-youssef/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 16:44:40
Título: Freixo defende Alckmin como vice de Lula: “É completamente diferente de 
Temer”
Descrição: \Se não elegermos Lula e não ganharmos no Rio, situação será delicada
em 2022\, afirma o deputado federal, que foi para o PSB em busca de uma aliança 
maior com o campo progressista e democrático
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-defende-alckmin-como-vice-de-
lula-e-completamente-diferente-de-temer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 16:26:59
Título: Pedro Almodóvar diz que toparia dirigir filmes da Marvel ou DC
Descrição: O aclamado cineasta espanhol, diferente de alguns colegas, também 
declarou que filmes como o novo \Homem Aranha\ salvam o cinema por causa de suas
grandes bilheterias
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pedro-almodovar-dirigir-filmes-marvel-
dc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 16:04:12
Título: Rede Globo: audiência das novelas desaba em 21 anos, aponta levantamento
Descrição: A emissora, que já havia registrado recorde negativo de audiência do 
Fantástico e do Jornal Nacional, perdeu mais da metade do público de novelas 
desde o ano 2000
Url :https://revistaforum.com.br/midia/rede-globo-audiencia-das-novelas-desaba-
em-21-anos-aponta-levantamento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 15:48:10
Título: Sérgio Moro: “ladrão” vai parar nos TT’s após denúncia do doleiro 
Youssef
Descrição: Doleiro protegido por Moro no Banestado e na Lava Jato fez doações 
para a campanha de Álvaro Dias, correligionário e padrinho político do ex-juiz
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/sergio-moro-ladrao-vai-parar-nos-
tts-apos-denuncia-do-doleiro-youssef/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 13:29:58
Título: Lutador de 19 anos é morto em São Gonçalo: “Perdeu a vida para a 
polícia”, diz pai
Descrição: Segundo familiares, Vítor não tinha envolvimento com o crime e estava
em um bar com amigos. Pai do jovem nega confronto: \Eles chegaram e deram o 
tiro. O policial preparado não faz o que ele fez\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lutador-de-19-anos-morto-policia-sao-
goncalo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 11:08:38
Título: Marcelo D2 declara voto em Lula: “Não tem outra saída”
Descrição: Para o cantor, o Brasil vive \a pior situação desde a ditadura 
militar\: \O caminho agora é com Lula para a gente renovar tudo isso e colocar o
trem nos trilhos de novo\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/marcelo-d2-declara-voto-em-
lula-nao-tem-outra-saida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 10:43:45
Título: Carlos Marun, lembra dele? Diz que pode votar em Lula no segundo turno
Descrição: Frase foi dita em um grupo de WhatsApp que conta com, entre outros, 
Rodrigo Maia, Temer diz que ainda é cedo para decidir
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-marun-lembra-dele-diz-que-pode-
votar-em-lula-no-segundo-turno/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-29 12:00:56
Título: Drone dá choque em migrante na fronteira em vídeo de startup dos EUA
Descrição: A startup Brinc afirma que faz uso de robôs não violentos, mas um 
vídeo promocional contradiz esse posicionamento.The post Drone dá choque em 
migrante na fronteira em vídeo de startup dos EUA appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/29/migrante-drone-choque-startup-eua/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-30 04:30:13
Título: 'Não olhe para cima': Um filme sobre a estupidez contemporânea e sobre 
nós, diz crítica
Descrição: O tema principal dos filmes de Adam McKay é a estupidez 
contemporânea. É uma estupidez recheada de consumismo e narcisismo, mimada pelo 
conforto de não precisar fazer nada e só xingar muito ou fazer piada na 
internet. Já acontecia quando McKay dirigia comédias com Will Ferrell (“Quase 
irmãos”, por exemplo), mas assumiu dimensões mais ambiciosas quando ele passou a
tratar de temas políticos, como em “A grande aposta” (sobre a crise financeira 
de 2008) e “Vice” (sobre Dick Cheney, vice de George W. Bush). 
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/nao-olhe-para-cima-um-filme-sobre-
estupidez-contemporanea-sobre-nos-diz-critica-25335873
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-30 06:00:31
Título: Sete vezes em que Bolsonaro falou contra as vacinas em 2021
Descrição: RIO — Ao longo de 2021, o presidente Bolsonaro continuou a questionar
a validade e eficácia da vacinação da população brasileira. Mesmo com mais de 
300 milhões de doses aplicadas em brasileiros e mais de 600 mil mortos, o 
discurso presidencial pouco mudou. O mais recente alvo de controvérsia tem sido 
a decisão de vacinar ou não as crianças entre 5 e 11 anos de idade, conforme 
autorizado pela Anvisa. 
Url :https://oglobo.globo.com/saude/sete-vezes-em-que-bolsonaro-falou-contra-as-
vacinas-em-2021-25334915
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-29 09:57:51
Título: Após inundações na Bahia, meteorologia prevê chuvas fortes no Sudeste, 
entenda
Descrição: De acordo com os meteorologistas ouvidos pela reportagem, a previsão 
é que chova cerca entre 100 e 200 mm até o próximo domingo (2/1), a mesma 
quantidade esperada para o mês inteiro de dezembro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59814102?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2021-12-30 00:00:00
Título: A repercussão das férias de Bolsonaro em meio às enchentes na Bahia, 
ouça podcast
Descrição: Aliados e membros do governo federal têm ficado constrangidos com as 
cenas do presidente Jair Bolsonaro (PL) de folga em Santa Catarina enquanto a 
Bahia enfrenta chuvas que já deixaram 24 pessoas mortas e milhares de 
desabrigados.Leia mais (12/30/2021 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2021/12/a-repercussao-das-ferias-de-bolsonaro-em-meio-as-
enchentes-na-bahia-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-29 00:00:00
Título: Bolsonaro demonstra desprezo à vida humana, diz Rui Costa, governador da
Bahia
Descrição: Completando sete anos à frente do governo da Bahia, o governador Rui 
Costa (PT) diz que o enfrentamento às chuvas que assolam o estado e já causaram 
ao menos 24 mortes é o maior desafio de sua gestão. As enchentes destruíram 
estradas, inutilizaram estoques de medicamentos e vacinas e deixaram mais de 90 
mil pessoas desabrigadas ou desalojadas.Leia mais (12/29/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/bolsonaro-demonstra-desprezo-a-vida-humana-diz-rui-costa-
governador-da-bahia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-29 00:00:00
Título: Filme 'Radical' mostra bastidores da campanha de Boulos e será lançado 
em 2022
Descrição: O documentário sobre os bastidores da campanha de Guilherme Boulos à 
Prefeitura de São Paulo em 2020 já foi finalizado e deve ser lançado em 2022. A 
produtora do filme negocia a exibição em plataformas de streaming e festivais de
cinema.Leia mais (12/29/2021 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/filme-radical-mostra-bastidores-da-campanha-
de-boulos-e-sera-lancado-em-2022.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-29 00:00:00
Título: É um escândalo Bolsonaro oferecer só R$ 200 mi às vítimas na Bahia, diz 
líder de movimento popular
Descrição: O coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP), 
Raimundo Bonfim, critica a verba anunciada pelo governo federal em socorro à 
Bahia e diz que o povo vai depender da própria sorte enquanto durar a atual 
gestão.Leia mais (12/29/2021 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/e-um-escandalo-bolsonaro-oferecer-so-r-200-
mi-as-vitimas-na-bahia-diz-lider-de-movimento-popular.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-29 22:03:00
Título: Governo edita MP que libera recursos para distribuição de alimentos a 
quilombolas
Descrição: Medida atende decisão do STF que determina ao governo a elaboração de
um plano de enfrentamento da Covid para essa população
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/842451-governo-edita-mp-que-libera-
recursos-para-distribuicao-de-alimentos-a-quilombolas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-30 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 30 de dezembro
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (30), marcada pela recusa do governo brasileiro em
aceitar a ajuda da Argentina à Bahia, pelo telefonema previsto entre Biden e 
Putin e pelas palavras do rei saudita quanto ao \comportamento negativo\ do Irã 
na região.
Url :https://br.sputniknews.com/20211230/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-quinta-feira-30-de-dezembro-20867151.html
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