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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 10:12:16
Título: No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella é preso por esquema de corrupção
Descrição: A prisão foi realizada no início da manhã. Crivella foi levado para a
Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/no-rio-de-janeiro-marcelo-crivella-epreso-por-esquema-de-corrupcao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 09:55:57
Título: Prisão de Crivella bomba nas redes: “É cristão, conservador e patriota”
Descrição: \Saturno encontrando Jupiter e a Policia encontrando Crivella\,
escreveu a escritora e roteirista Rosana Hermann. Veja mais repercussões
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prisao-de-crivella-bomba-nas-redescrivella-e-cristao-conservador-e-patriota/
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-22 07:15:01
Título: Presidente da Câmara do Rio assumirá prefeitura do Rio interinamente
Descrição: RIO - Com a prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella
(Republicanos), o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Jorge Felippe
(DEM), assumirá interinamente a prefeitura do Rio. O vice-prefeito Fernando Mac
Dowell morreu em maio de 2018. Crivella (Republicanos) foi preso na manhã desta
terça-feira.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/presidente-da-camara-do-rio-assumiraprefeitura-do-rio-interinamente-24807677
Fonte: G1
Data: 2020-12-21
Título: PRF apreende 17 fuzis de fabricação americana em fundo falso de veículo
em Ourinhos
Descrição: Os fuzis de fabricação americana foram encontrados em um fundo falso
entre o porta-malas e o banco traseiro
Url : https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2020/12/20/prf-apreende-17fuzis-de-fabricacao-americana-em-fundo-falso-de-veiculo-em-ourinhos.ghtml
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 20:47:36
Título: Exército disse ao TCU que cloroquina era “esperança a milhares de
corações aflitos”
Descrição: Justificativa para ampliar produção do medicamento, que não tem
evidência científica para tratar Covid-19 e é defendido pelo presidente Jair
Bolsonaro, está em documento obtido pela agência “Fiquem sabendo”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/exercito-disse-ao-tcu-quecloroquina-era-esperanca-a-milhares-de-coracoes-aflitos/
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-22 06:00:35
Título: Deputada aciona PGR por compra de cloroquina pelo Exército para dar
'esperança' à população
Descrição: A deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, pediu que
a PGR investigue se Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, e Fernando Azevedo,
ministro da Defesa, cometeram crime de responsabilidade após o Exército afirmar
ao TCU que comprou cloroquina, sem eficácia comprovada, para dar \esperança\ à
população contra a Covid-19. \Se a própria manifestação do comandante é de que
não há tratamento consagrado da Covid-19, a mencionada esperança pelo Exército
não passa de pura propaganda.

Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/deputada-aciona-pgr-por-compra-decloroquina-pelo-exercito-para-dar-esperanca-populacao-24807466
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 11:45:36
Título: Coronavírus em mutação e TCU diz que Bolsonaro não tem plano para a
pandemia
Descrição: Na tentativa de impedir a disseminação de uma variante altamente
infecciosa do coronavírus, pelo mesmo 13 países já limitaram voos ou proibiram a
entrada de pessoas que passaram pelo Reino Unido, onde foi detectada a mutação
do vírus. O Reino Unido decretou lockdown em Londres e cidades vizinhas. Chamada
B.1.1.7, a mutação é cerca de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/coronavirus-em-mutacao-e-tcu-diz-quebolsonaro-nao-tem-plano-para-a-pandemia/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-21 10:02:57
Título: Auxílio emergencial no Brasil: 75% dos beneficiários estão comprando
menos comida
Descrição: Pesquisada divulgada nesta segunda-feira (21) pelo Datafolha
apresenta boas e más notícias. Por um lado, beneficiários que dependiam
unicamente do auxílio caíram de 44%, em agosto, para 36%. Por outro, pesquisa
revela que 75% dessas famílias gastaram menos com alimentação.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020122116654763-auxilio-emergencial-nobrasil-75-dos-beneficiarios-estao-comprando-menos-comida/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-21 08:06:56
Título: Com a volta da fome no país, ONGs e movimentos populares alimentam o
povo no Natal
Descrição: Sem ações efetivas do governo federal, ações solidárias ganham
destaque na redução da insegurança alimentar no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/21/com-a-volta-da-fome-no-paisongs-e-movimentos-populares-alimentam-o-povo-no-natal
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-21 20:26:49
Título: Famílias do MST doam mais de 20 toneladas de alimentos a comunidades do
Paraná
Descrição: Ação faz parte da campanha “Natal da Reforma Agrária Popular”, que
ocorre do dia 19 até o dia 24
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/21/familias-do-mst-doam-mais-de-20toneladas-de-alimentos-a-comunidades-do-parana
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-21 15:57:12
Título: MST doa mais de uma tonelada de alimentos orgânicos na periferia de Juiz
de Fora (MG)
Descrição: Ação foi realizada em parceria com Levante Popular da Juventude e
Coletivo Vozes da Rua
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/21/mst-doa-mais-de-uma-tonelada-dealimentos-organicos-na-periferia-de-juiz-de-fora-mg
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 23:31:10
Título: Flávio Bolsonaro renuncia no Senado
Descrição: O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) renunciou ao cargo de
terceiro-secretário da Mesa Diretora do Senado. Alvo de investigações no caso
das rachadinhas, o filho do
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/flavio-bolsonaro-renuncia-nosenado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 17:47:40

Título: Glenn: Ninguém fez mais para corromper o sistema de Justiça brasileiro
do que Sergio Moro
Descrição: Jornalista, autor da série #VazaJato, no site The Intercept Brasil,
comentou reportagem da CNN com “hacker de Araraquara”, que disse ter sido
pressionado pela PF a acusá-lo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/glenn-ninguem-fez-mais-para-corrompero-sistema-de-justica-brasileiro-do-que-sergio-moro/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 17:04:09
Título: Lula foi condenado pela Lava Jato para ser impedido de vencer 2018, diz
juíza em livro
Descrição: A juíza federal substituta Fabiana Alves Rodrigues, 10.ª Vara
Criminal Federal de São Paulo, especializada em crimes financeiros, publico em
livro que a operação Lava
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/lula-foi-condenado-pela-lava-jatopara-ser-impedido-de-vencer-2018-diz-juiza-em-livro/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-21 23:00:32
Título: TV GGN 20h: Os desafios para conter os abusos do Judiciário
Descrição: Confira o comentário de Luis Nassif sobre os últimos acontecimentos
na política e na economia nesta segunda-feira, 21 de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/video/tv-ggn-20h-os-desafios-para-conter-osabusos-do-judiciario/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 02:46:50
Título: Em entrevista, hacker de Araraquara afirma que Lava Jato queria prender
Toffoli e Gilmar Mendes
Descrição: Walter Delgatti Neto disse em conversa com a CNN Brasil que “eles
(procuradores da Lava Jato) tentavam de tudo para chegar ao Gilmar Mendes e ao
Toffoli”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-entrevista-hacker-de-araraquaraafirma-que-lava-jato-queria-prender-toffoli-e-gilmar-mendes/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-21 00:00:00
Título: Bia Kicis ameaça processar Folha por artigo e diz que corre risco
Descrição: Em discurso no plenário da Câmara nesta segunda (21), a deputada Bia
Kicis (PSL-DF) ameaçou processar a Folha pelo fato de uma coluna de opinião do
jornalista Marcelo Leite ter feito menção a ela e ao deputado Osmar Terra (MDBRS).Leia mais (12/21/2020 - 22h36)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/bia-kicis-ameaca-processar-folha-por-artigo-e-diz-que-correrisco.shtml
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-21 18:16:14
Título: Polícia Federal faz maior apreensão de madeira ilegal da história
Descrição: Quantidade de madeira obtida em ação realizada na divisa do Pará com
Amazonas é suficiente para construir 2.620 casas populares
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/policia-federal-faz-maior-apreensao-demadeira-ilegal-da-historia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-21 19:44:37
Título: Lideranças do RS vão pedir revisão de liminar que liberou pesca de
arrasto no estado
Descrição: Decisão de Nunes Marques que cumpriu promessa de Bolsonaro ao setor
da pesca industrial será contestada no STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/21/liderancas-do-rs-vao-pedirrevisao-de-liminar-que-liberou-pesca-de-arrasto-no-estado

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-21 19:09:35
Título: Com pior média semanal em três meses, óbitos por covid-19 no Brasil
superam 187 mil
Descrição: Organização Mundial da Saúde diz que não há indícios de que nova cepa
do vírus seja mais letal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/21/com-pior-media-semanal-em-tresmeses-obitos-por-covid-19-no-brasil-superam-187-mil
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 13:22:22
Título: Coronel do Exército diz sentir nojo de Bolsonaro
Descrição: “Sinto melancolia em ver boa parte dos oficiais de minha geração e
ex-comandantes participando de um governo chefiado por uma pessoa política e
intelectualmente despreparada”, afirmou Marcelo Pimentel Jorge de Souza, militar
da reserva
Url :https://revistaforum.com.br/politica/coronel-do-exercito-diz-sentir-nojode-bolsonaro/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-21 17:30:59
Título: Famílias do Quilombo Lemos, em Porto Alegre (RS), comemoram suspensão de
despejo
Descrição: A decisão foi proferida pela desembargadora Vânia Hack de Almeida, do
TRF-4, na última sexta-feira (18)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/21/familias-do-quilombo-lemos-emporto-alegre-rs-comemoram-suspensao-de-despejo
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 11:02:52
Título: Gerson diz em entrevista, após sofrer injúria racial: “falo em meio a
todos os negros do Brasil”
Descrição: Ele afirmou que o meia colombiano Juan Pablo Ramírez disse a ele
“cala a boca, negro” e Mano Menezes reiterou: “agora você é vítima, né?” Veja o
vídeo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/gerson-diz-em-entrevista-apos-sofrerinjuria-racial-falo-em-meio-a-todos-os-negros-do-brasil/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-21 16:55:14
Título: \Natal sem fome\: MST doa 12 toneladas de alimentos na periferia de
Porto Alegre
Descrição: Kits de alimentos saudáveis e mais 50 caixas de hortaliças foram
entregues à famílias da periferia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/21/natal-sem-fome-mst-doa-12toneladas-de-alimentos-na-periferia-de-porto-alegre
Fonte: Xinhua
Título: China vai reforçar a proteção de dados pessoais devido a desafios de big
data
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/22/c_139609726.htm
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-21 15:53:35
Título: Artigo | Como organizar uma nova governança internacional após o
coronavírus
Descrição: Objetivo é propor um modelo de governança que coloque a nova ordem
econômica mundial a serviço de toda a humanidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/21/artigo-como-organizar-uma-novagovernanca-internacional-apos-o-coronavirus

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-21 12:14:41
Título: O Cerrado contra-ataca: publicações reforçam resistência dos povos
Descrição: Em contrapartida aos impactos do agronegócio, livro e revista
apresentam saberes e práticas agroecológicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/21/o-cerrado-contra-atacapublicacoes-reforcam-resistencia-dos-povos
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 22:46:29
Título: Ratinho Junior nomeia interventores nas 2,1 mil escolas do Paraná,
denuncia a APP-Sindicato
Descrição: O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), está exonerando
diretores eleitos e nomeando interventores nas 2,1 mil escolas da rede pública
estadual. A denúncia é
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ratinho-junior-nomeiainterventores-nas-21-mil-escolas-do-parana-denuncia-a-app-sindicato/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 21:26:22
Título: Deputado do PT pede prisão de Moro e Dallagnol após entrevista de hacker
à CNN
Descrição: O deputado Rogério Correia (PT-MG), durante sessão na Câmara, pediu
nesta segunda-feira (21) a prisão do ex-ministro Sergio Moro e do procurador
Deltan Dallgnol à
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/deputado-do-pt-pede-prisao-de-moroe-dallagnol-apos-entrevista-de-hacker-a-cnn/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 19:38:44
Título: PSOL impõe condições para integrar ‘Frente Ampla’ na eleição da Câmara
Descrição: O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), nesta segunda-feira (21), listou
as condições do partido para integrar a &#8216,Frente Ampla&#8216, para disputar
a presidência da Câmara em
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/psol-impoe-condicoes-para-integrarfrente-ampla-na-eleicao-da-camara/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 19:09:56
Título: Presente de Natal: Bruno Covas “ganha” aumento de 46% no salário em São
Paulo
Descrição: Um pouco mais de um mês de sua reeleição, o prefeito de São Paulo,
Bruno Covas (PSDB), aumentou em 46% o próprio salário durante a
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/presente-de-natal-bruno-covasganha-aumento-de-46-no-salario-em-sao-paulo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 16:19:31
Título: Bolsonaro sanciona lei alterando definição de crime de denunciação
caluniosa
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira (21) a lei
que altera a descrição no Código Penal, do crime cometido por quem faz denúncias
falsas
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-sanciona-lei-alterandodefinicao-de-crime-de-denunciacao-caluniosa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 13:45:14
Título: Ministro Paulo Guedes com prazo de validade no governo: 2 de fevereiro
de 2021
Descrição: O ministro da Economia, Paulo Guedes, está com os dias contados no
governo. O Blog do Esmael apurou que o prazo de validade do representante
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/paulo-guedes-com-prazo-de-validade2-de-fevereiro-de-2021/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 12:49:40
Título: Ministro Nunes Marques, do STF, suspende trecho da Lei da Ficha Limpa
Descrição: O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF),
suspendeu trecho da Lei da Ficha Limpa concedendo uma liminar para a ADI (Ação
Direta de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ministro-nunes-marques-do-stfsuspende-trecho-da-lei-da-ficha-limpa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 11:21:39
Título: Fim do auxílio emergencial vai tirar única renda de 36% dos brasileiros,
diz Datafolha
Descrição: Pesquisa do Datafolha, divulgada nesta segunda-feira (21), revela que
o fim do auxílio emergencial de R$ 300, no fim deste mês, deixará sem renda 36%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/fim-do-auxilio-emergencial-vaitirar-unica-renda-de-36-dos-brasileiros-diz-datafolha/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 10:00:27
Título: A auto-ilusão do mercado com a recuperação das commodities, por Luis
Nassif
Descrição: A China é o motor do mundo. Mas sua energia depende, em muito, da
vitalidade econômica dos parceiros comerciais. E o mundo não está bem das
pernas.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-auto-ilusao-do-mercado-com-arecuperacao-das-commodities-por-luis-nassif/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-21 22:48:17
Título: Governo Bolsonaro tenta barrar repasse extra a municípios
Descrição: Cálculos indicam que prefeituras teriam R$ 4 bilhões a mais nos
cofres, equipe econômica considera proposta uma “bomba fiscal”
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-tenta-barrar-repasseextra-a-municipios/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-21 21:58:29
Título: Instituto Vladimir Herzog: Solidariedade a Luis Nassif
Descrição: Nos últimos dias, Nassif relatou com detalhes em seu espaço no Jornal
GGN o sofisticado e preocupante processo de opressão judicial que ele vem
sofrendo nos últimos meses.
Url :https://jornalggn.com.br/direitos-humanos/instituto-vladimir-herzogsolidariedade-a-luis-nassif/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-21 21:55:58
Título: Governo recomenda a aliados não marcarem presença na Câmara
Descrição: Além de passar recado a Rodrigo Maia, objetivo é evitar que seja
formado quórum para votação de projetos que desagradem Planalto
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-recomenda-a-aliados-nao-marcarempresenca-na-camara/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-21 21:40:28
Título: Uma inversão de prática econômica para um futuro melhor, por Léo Pinho
Descrição: É hora de refletir se a cooperação, em vez da competição, não é a
resposta para transformar o Brasil
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/uma-inversao-de-pratica-economicapara-um-futuro-melhor-por-leo-pinho/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-21 20:41:45

Título: Assédio judicial: Luis Nassif recebe apoio nas redes
Descrição: Jornalistas e nomes da política e da cultura, como Larte Coutinho,
Xico Sá, Leandro Demori, José Paulo Kupfer, manifestaram-se em solidariedade a
Nassif
Url :https://jornalggn.com.br/midia/assedio-judicial-luis-nassif-recebe-apoionas-redes/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-21 20:30:13
Título: Bolsonaro e Mourão não devem repetir chapa em 2022
Descrição: Presidente estuda outro nome diante do desgaste de sua relação com o
atual vice-presidente, que não só atende jornalistas como critica o governo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-e-mourao-nao-devem-repetirchapa-em-2022/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-21 18:16:14
Título: Polícia Federal faz maior apreensão de madeira ilegal da história
Descrição: Quantidade de madeira obtida em ação realizada na divisa do Pará com
Amazonas é suficiente para construir 2.620 casas populares
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/policia-federal-faz-maior-apreensao-demadeira-ilegal-da-historia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 01:57:53
Título: Jogadores do Corinthians homenageiam menino Luiz Eduardo, vítima de
racismo
Descrição: Atletas entraram em campo com o nome do garoto em suas camisetas. Nas
redes sociais do clube, também foi lançada uma campanha especial contra o
racismo, lembrando o caso do garoto e o do volante Gérson, do Flamengo
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/jogadores-do-corinthians-homenageiammenino-luiz-eduardo-vitima-de-racismo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 01:16:24
Título: Uruguai aciona militares e fecha fronteiras com o Brasil devido à
pandemia
Descrição: Medida também se aplicará a zonas fronteiriças com a Argentina e deve
durar ao menos 20 dias, mas pode ser prorrogada
Url :https://revistaforum.com.br/global/uruguai-aciona-militares-e-fechafronteiras-com-o-brasil-devido-a-pandemia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 00:48:34
Título: Câmara aprova projeto que prevê sigilo para pessoas com HIV na mídia,
escolas e locais de trabalho
Descrição: O relator do projeto, Alexandre Padilha (PT-SP), celebrou o
resultado: \É um grande avanço!\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-aprova-projeto-que-prevesigilo-para-pessoas-com-hiv-na-midia-escolas-e-locais-de-trabalho/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 00:28:58
Título: Freixo defende entrada do PSOL em blocão costurado por Maia
Descrição: Deputado carioca argumenta que prioridade deve ser “deter o avanço do
bolsonarismo no Parlamento”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-defende-entrada-do-psol-emblocao-costurado-por-maia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 23:18:33
Título: Parlamento alemão cria grupo especial para defender liberdade de Assange

Descrição: Iniciativa visa interceder no julgamento do ativista e evitar sua
extradição aos Estados Unidos, e conta com deputados de todos os partidos menos
o Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita
Url :https://revistaforum.com.br/global/parlamento-alemao-cria-grupo-especialpara-defender-liberdade-de-assange/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 22:18:52
Título: Feminicídio: Ex-namorado assume que não aceitava o término com modelo
assassinada
Descrição: O corpo de Lourrayne Silva ficou desaparecido por 8 dias, suspeito
confessou o crime, segundo a polícia
Url :https://revistaforum.com.br/policia/feminicidio-ex-namorado-assume-que-naoaceitava-o-termino-com-modelo-assassinada/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 22:10:29
Título: 2020: humanidade como opção política, por Glauber Piva
Descrição: Foi negado às crianças o direito de criançar, com tudo o que esse
verbo do qual tanto gosto pode expressar. Não puderam criançar porque tiveram de
ficar com portas e janelas trancadas para o abraço, para o beijo, para o chamego
farto, para castelos de areia e nuvens de algodão.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/2020-humanidade-como-opcao-politica-porglauber-piva/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 21:40:13
Título: Butantan diz que estudos da CoronaVac estão “finalizados” e que vai
enviar resultado à Anvisa
Descrição: Previsão dada pelo governo de SP é que divulgação de dados sobre a
eficácia da dose contra o novo coronavírus seja feita na próxima quarta-feira
(23)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/butantan-diz-que-estudos-da-coronavacestao-finalizados-e-que-vai-enviar-resultado-a-anvisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 21:38:23
Título: Como será o Brasil quando isso tudo acabar? Seremos capazes de conviver
juntos?
Descrição: Por Henrique Rodrigues: Não há mal que sempre dure. Um dia o pesadelo
vai passar e as cicatrizes serão profundas. Será possível olhar na cara dessas
frações irracionais tão cruéis que exortam a morte e destilam ódio o tempo todo?
Url :https://revistaforum.com.br/rede/como-sera-o-brasil-quando-isso-tudoacabar-seremos-capazes-de-conviver-juntos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 21:10:32
Título: Perfil do Ministério da Defesa curte mensagem contra Bolsonaro
Descrição: A pasta, comandada por Fernando Azevedo, disse que houve \interação
irregular\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/perfil-do-ministerio-da-defesacurte-mensagem-contra-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 21:01:12
Título: Agressão a Isa Penna e morte de Doca Street incendeiam debate feminista
Descrição: O assassino de Angela Diniz morreu aos 86 anos na mesma semana em que
um deputado assediou sexualmente uma colega em SP e um juiz afirmou que ninguém
agride ninguém de graça. A tese de legítima defesa da honra, usada para absolver
Doca, também voltou a dar as caras nos tribunais. Com Cynara Menezes, Ivana [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/agressao-a-isa-penna-e-morte-de-docastreet-incendeiam-debate-feminista/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2020-12-21 19:11:38
Título: Lula relembra vacinação da H1N1: “Ninguém virou jacaré”
Descrição: O ex-presidente ironizou a declaração de Jair Bolsonaro sobre a
vacina contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-relembra-vacinacao-da-h1n1ninguem-virou-jacare/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 18:25:47
Título: Governo exige blindagem a Flávio Bolsonaro para apoiar candidato à
presidência no Senado
Descrição: Palácio do Planalto teme que novo comandante do Senado destrave
processo contra o filho do presidente no Conselho de Ética, diz colunista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-exige-blindagem-a-flaviobolsonaro-para-apoiar-candidato-a-presidencia-no-senado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 17:37:08
Título: Arrependido, Gabeira diz que subestimou “o perigo que Bolsonaro
representava em 2018”
Descrição: “Não imaginei que um presidente poderia enfrentar uma tragédia como o
coronavírus ou precipitar dramaticamente a tragédia anunciada pelo aquecimento
global”, disse o jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/arrependido-gabeira-diz-quesubestimou-o-perigo-que-bolsonaro-representava-em-2018/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 15:49:20
Título: Boulos vai lançar gabinete paralelo para acompanhar governo Covas em SP
Descrição: \Nós temos uma responsabilidade política com os votos que tivemos na
cidade. Eu vou girar o país, mas vou estar com o pé aqui em São Paulo\, disse
Boulos em entrevista no Fórum Onze e Meia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-vai-lancar-gabinete-paralelopara-acompanhar-governo-covas-em-sp/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 15:34:07
Título: Renata Souza recebe ameaça de morte: “Você fala demais, foi por isso que
Marielle morreu”
Descrição: “A gente já perdeu uma parlamentar importante no Rio e precisa que as
autoridades possam investigar e que tragam uma resposta contundente em relação a
esses criminosos”, disse a deputada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renata-souza-recebe-ameaca-de-mortevoce-fala-demais-foi-por-isso-que-marielle-morreu/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 14:12:00
Título: Aluno trans usa nome social pela primeira vez na história da
Universidade Estadual de Roraima
Descrição: Estudante de direito da UERR relata que é \preciso coragem\ e que
ainda sente insegurança para usar o banheiro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/aluno-trans-usa-nome-social-pelaprimeira-vez-na-historia-da-universidade-estadual-de-roraima/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 13:14:40
Título: O que se sabe sobre a nova mutação do coronavírus
Descrição: Nova forma do vírus levou a Inglaterra a novo lockdown e países da
Europa a cancelarem voos oriundos do país, existe o risco de algumas vacinas
perderem efetividade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-que-se-sabe-sobre-a-nova-mutacao-docoronavirus/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2020-12-21 12:46:11
Título: Mutação do Coronavírus provoca disparada do Dólar para acima de R$ 5,20
Descrição: A moeda norte-americana subia 2,59%, vendida a R$ 5,2135, às 9h24. Na
máxima até o momento chegou a R$ 5,2230
Url :https://revistaforum.com.br/global/mutacao-do-coronavirus-provocadisparada-do-dolar-para-acima-de-r-520/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 12:00:00
Título: Enquadro: Obra de arte que denunciava violência policial é censurada em
Porto Alegre
Descrição: A obra foi removida com a justificativa de ferir a Lei de Proteção de
Dados, artista rejeita decisão e afirma que não teve oportunidade de negociar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/enquadro-obra-de-arte-que-denunciavaviolencia-policial-e-censurada-em-porto-alegre/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 10:54:35
Título: Isa Penna diz que sabe “cada deputado” que viu vídeo dela dançando funk:
“Mexeram na caixa de marimbondo”
Descrição: Em entrevista ao Fantástico, @IsaPennaPsol falou sobre o vídeo, que
teria circulado entre deputados na Alesp, e contou sobre sua reação ao assédio
de Fernando Cury. \Falei: você está bêbado. Sai daqui, tira esse palhaço daqui”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/isa-penna-diz-que-sabe-cada-deputadoque-viu-video-dela-dancando-funk-mexeram-na-caixa-de-marimbondo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 10:43:57
Título: Fernando Cury, que assediou Isa Penna, negociava ida para o DEM
Descrição: O Cidadania, atual legenda do parlamentar, afastou Cury, presidenta
do Conselho de Ética da Alesp anunciou que vai convocar uma reunião
extraordinária para julgar o caso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fernando-cury-que-assediou-isa-pennanegociava-ida-para-o-dem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 10:12:07
Título: Luis Nassif diz sofrer perseguição da Justiça e recebe solidariedade de
internautas
Descrição: Ele detalhou vários casos em seu artigo “Estou juridicamente marcado
para morrer”, neste domingo, no site GGN
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/luis-nassif-diz-sofrerperseguicao-da-justica-e-recebe-solidariedade-de-internautas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 10:03:29
Título: Datafolha: Auxílio emergencial é única fonte de renda para 36% das
famílias beneficiadas
Descrição: O estudo mostra ainda que a redução de R$ 600 para R$ 300 forçou as
pessoas a saírem para buscar novas fontes de renda
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/datafolha-auxilio-emergencial-eunica-fonte-de-renda-para-36-das-familias-beneficiadas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 02:20:48
Título: Repórter da GloboNews dá depoimento emocionado, ao vivo, sobre a morte
de sua mãe por covid
Descrição: Ao noticiar o falecimento da atriz Nicette Bruno, Pedro Neville
recordou o caso da sua mãe, que faleceu pela mesma doença em novembro. Seu
relato também comoveu a apresentadora Lilian Ribeiro
Url :https://revistaforum.com.br/midia/reporter-da-globonews-da-depoimentoemocionado-ao-vivo-sobre-a-morte-de-sua-mae-por-covid/
Fonte: The Intercept

Data: 2020-12-21 22:26:06
Título: Todo mundo tem medo das ‘saidinhas’, mas não deveria
Descrição: A historiadora Suzane Jardim fala sobre o funcionamento das saídas
temporários no sistema prisional brasileiro e mostra como elas reduzem a
criminalidade.The post Todo mundo tem medo das ‘saidinhas’, mas não deveria
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/21/todo-mundo-tem-medo-das-saidinhas/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-22 03:00:00
Título: Crise pandêmica no Brasil é o retrato de um país necrófilo, iníquo e
aporofóbico. Entrevista especial com Maria Inez Padula Anderson
Descrição: Enquanto alguns países já iniciaram a vacinação contra a covid-19 de
forma emergencial, ainda é \difícil\ fazer p [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605737-crise-pandemica-no-brasil-e-o-retrato-deum-pais-necrofilo-iniquo-e-aporofobico-entrevista-especial-com-inez-padula
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-21 14:35:08
Título: 'Ninguém se importa': estrangeiros ignoram risco de mutação de
coronavírus no Reino Unido e viajam ao Brasil
Descrição: No último sábado, Reino Unido anunciou descoberta de uma nova
variante do coronavírus mais infecciosa e \fora de controle\, segundo ministro
da Saúde britânico Matt Hancock.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55400341
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-21 19:39:11
Título: Reino Unido: Como coronavírus saiu do controle e antecipou
'claustrofobia' do Brexit
Descrição: Demora em restringir confinamento é apontada como causa de aumento de
casos de coronavírus no Reino Unido, que anunciou nova variante que tem se
espalhado pela região e viu mais de 40 países fecharem sua fronteira como
consequência disso.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55398908
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-21 15:54:53
Título: Fim do auxílio emergencial deixa o Brasil entre o medo da pandemia e do
desemprego em 2021
Descrição: Segundo pesquisador, desemprego pode atingir 25 milhões de pessoas no
país. “Como vou procurar emprego se a pandemia continua?”, questiona
beneficiária do programa de ajuda do Governo
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-21/fim-do-auxilio-emergencialdeixa-o-brasil-entre-o-medo-da-pandemia-e-do-desemprego-em-2021.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-21 15:25:42
Título: Nossa fé é antirracista, em defesa das vidas negras!
Descrição: As entidades religiosas e organizações de direitos humanos se unem e
conclamam a sociedade para se mobilizar pelo fim da tortura, dos espancamentos e
das mortes de pessoas negras no Brasil
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-21/nossa-fe-e-antirracista-emdefesa-das-vidas-negras.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-21 20:27:41
Título: Tribunal britânico condena duas pessoas pela morte de 39 imigrantes
vietnamitas em caminhão
Descrição: Julgamento revelou um esquema ativo durante anos para introduzir
pessoas no Reino Unido de modo ilegal
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-21/tribunal-britanicocondena-duas-pessoas-pela-morte-de-39-imigrantes-vietnamitas-em-caminhao.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-21 00:00:00
Título: Boulos vai ao Ministério Público contra reajuste de 46% em salário de
Bruno Covas
Descrição: O ex-candidato Guilherme Boulos (PSOL) vai entrar com uma
representação no Ministério Público contra a proposta que reajusta em 46% o
salário do prefeito Bruno Covas (PSDB). Em sessão extraordinária nesta segunda
(21), os vereadores aprovaram de forma simbólica o aumento.Leia mais (12/21/2020
- 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/boulos-vai-ao-ministerio-publico-contra-reajuste-de46-em-salario-de-bruno-covas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-21 00:00:00
Título: Ameaçada de morte, deputada enfrenta luto por Marielle e pela perda da
própria liberdade
Descrição: Primeiro, perdeu a amiga e colega de partido, vítima de um
assassinato ainda não solucionado. Depois, ela própria alvo de ameaças, precisou
deixar às pressas o Rio de Janeiro. Por fim, deu adeus à expectativa de criar a
filha recém-nascida no convívio com familiares e amigos.Leia mais (12/21/2020 12h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/ameacada-de-morte-deputada-enfrenta-luto-por-marielle-e-pelaperda-da-propria-liberdade.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-22 01:25:00
Título: Câmara aprova exigência de carrinho de supermercado adaptado a pessoa
com deficiência
Descrição: Medida valerá para grandes estabelecimentos, que deverão ter 2% dos
carrinhos com acessibilidade
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718220-camara-aprova-exigencia-decarrinho-de-supermercado-adaptado-a-pessoa-com-deficiencia/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-21 22:45:00
Título: Câmara aprova projeto que exige sigilo sobre condição de pessoa com HIV
Descrição: Sigilo também valerá para pessoas com vírus das hepatites crônicas ou
com hanseníase e tuberculose
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718191-camara-aprova-projeto-que-exigesigilo-sobre-condicao-de-pessoa-com-hiv/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-21 22:04:00
Título: PEC que aumenta repasse a municípios pode ser votada nesta terça-feira
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718174-pec-que-aumenta-repasse-amunicipios-pode-ser-votada-nesta-terca-feira/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-22 06:00:08
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 22 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Spuntik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (22), marcada pelas investigações da PGR sobre Eduardo Bolsonaro,
pelas restrições de viagens ao Reino Unido e pelas tensões na República CentroAfricana.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020122216658944-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-22-de-dezembro-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes

Data: 2020-12-21 10:02:57
Título: Auxílio emergencial no Brasil: 75% dos beneficiários estão comprando
menos comida
Descrição: Pesquisada divulgada nesta segunda-feira (21) pelo Datafolha
apresenta boas e más notícias. Por um lado, beneficiários que dependiam
unicamente do auxílio caíram de 44%, em agosto, para 36%. Por outro, pesquisa
revela que 75% dessas famílias gastaram menos com alimentação.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020122116654763-auxilio-emergencial-nobrasil-75-dos-beneficiarios-estao-comprando-menos-comida/

