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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-09
Título: Para 70% dos brasileiros, economia está ruim ou péssima
Descrição: Pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) aponta que para
54% a inflação deve aumentar, e 74% dizem que tiveram de reduzir gastos
Url : https://www.brasil247.com/brasil/para-70-dos-brasileiros-economia-estaruim-ou-pessima
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 16:48:51
Título: CPI da Pandemia: senadores vão entregar relatório final no Tribunal
Penal de Haia
Descrição: Medida foi aprovada nesta quinta na Comissão de Direitos Humanos do
Senado, relatório final imputou crimes contra a humanidade ao presidente
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cpi-pandemia-senadores-relatoriotribunal-haia/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro volta a defender ivermectina e hidroxicloroquina e ataca
cartão vacinal
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender o uso de
ivermectina e a hidroxicloroquina contra a covid-19 e criticar o passaporte
vacinal, documento que comprova a imunização de uma pessoa e que Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que fosse exigido para a
entrada de viajantes provenientes de outros países. Durante o discurso [ ]The
post Bolsonaro volta a defender ivermectina e hidroxicloroquina e ataca cartão
vacinal appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-volta-a-defenderivermectina-e-hidroxicloroquina-e-ataca-cartao-vacinal/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-09 15:00:00
Título: O caso da SLC Agrícola, que tem o FMI como acionista
Descrição: A empresa pode captar até 145 milhões de litros de água por dia e
exemplifica o frenesi de bilionários estrangeiros sobre as águas do Cerrado
Url :https://apublica.org/2021/12/o-caso-da-slc-agricola-que-tem-o-fmi-comoacionista/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 18:37:56
Título: Por ação e omissão, organizações vão ao STF pedir que governo seja
condenado por fome no Brasil
Descrição: Tribunal Popular da Fome pede reparação ao povo mais pobre: \Estado
brasileiro tem ferramentas para minimizar a fome\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/por-acao-e-omissao-organizacoesvao-ao-stf-pedir-que-governo-seja-condenado-por-fome-no-brasil
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 12:47:30
Título: Auxílio Brasil: governo não cumpre promessa e milhões de famílias ficam
sem o benefício
Descrição: O Ministério da Cidadania afirmou que a folha de pagamento já foi
fechada e não há tempo para incluir novos beneficiários
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/auxilio-brasil-governo-promessamilhoes-sem-beneficio/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Guardiões da floresta: a luta de um povo indígena pela Amazônia
Descrição: Sentindo-se abandonados pelo governo Bolsonaro e munidos de facões e
espingardas, indígenas do povo Krikati, do Maranhão, defendem reserva contra
madeireiros e criadores de gado. \Fazemos isso por nossos filhos e netos.\
Url :https://www.dw.com/pt-br/guardiões-da-floresta-a-luta-de-um-povo-indígenapela-amazônia/a-60071332?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 13:59:34
Título: Indígenas cobram reabertura da Casa de Passagem: \As crianças estão
dormindo na rua\
Descrição: Mulheres denunciam pressão da FAS para acolhimento forçado de
crianças e desmembramento de famílias indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/indigenas-cobram-reabertura-dacasa-de-passagem-as-criancas-estao-dormindo-na-rua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 08:36:29
Título: Governo e ruralistas querem votar combo com “PL da Grilagem” e “PL da
Boiada” antes do recesso
Descrição: Projetos podem ser colocados em votação na próxima semana no Senado,
antes do recesso parlamentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/governo-e-ruralistas-queremvotar-combo-com-pl-da-grilagem-e-pl-da-boiada-antes-do-recesso
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 18:05:48
Título: Ex-presidente Lula vai a Argentina e será recebido como estadista e
líder da América Latina
Descrição: Para os argentinos de esquerda Lula é um mito de verdade, uma pessoa
que carrega o simbolismo da classe operária. Mas a ida à Argentina tem um
simbolismo do ponto de vista geopolítico
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/ex-presidente-lula-vai-aargentina-e-sera-recebido-como-estadista-e-lider-da-america-latina/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Autoridades minaram liberdade acadêmica no Brasil em 2021
Descrição: Principais ameaças vieram de processos judiciais e administrativos
movidos por autoridades e órgãos públicos. Padrão difere dos anos anteriores,
marcados por ameaças anônimas, ataques verbais e medidas provisórias.
Url :https://www.dw.com/pt-br/autoridades-minaram-liberdade-acadêmica-no-brasilem-2021/a-60071197?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 12:05:17
Título: Plataforma de combate a censura e o autoritarismo nas artes é lançada
nesta sexta (10)
Descrição: Lançamento do Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de
Expressão Artística será em Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/plataforma-de-combate-a-censurae-o-autoritarismo-nas-artes-e-lancada-nesta-sexta-10
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 18:59:59
Título: Iphan declara o forró como Patrimônio Cultural do Brasil
Descrição: Pedido de registro para tornar o forró patrimônio cultural foi feito
em 2011 pela Associação Cultural Balaio do Nordeste
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/iphan-declara-o-forro-comopatrimonio-cultural-do-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 18:59:26

Título: Maior acervo digital de Luiz Gonzaga ganha nova versão no aniversário de
109 anos do cantor
Descrição: No ar há 16 anos, o site guarda discos, fotos e documentos raros de
Gonzaga
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/maior-acervo-digital-de-luizgonzaga-ganha-nova-versao-no-aniversario-de-109-anos-do-cantor
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 09:33:12
Título: Luis Fernando Verissimo é retratado por cartunistas para marcar seus 85
anos, veja caricaturas
Descrição: Escritor, cronista e jazzista gaúcho terá 85 caricaturas expostas em
mostra realizada em Porto Alegre (RS)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/luis-fernando-verissimo-eretratado-por-cartunistas-para-marcar-seus-85-anos-veja-caricaturas
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 14:01:19
Título: A destruição da cultura brasileira é a destruição do país, por Juca
Ferreira
Descrição: Bolsonaro e seu governo agem como se toda a dimensão simbólica do
país fosse uma mancha a ser removida com uma água sanitária ideológica
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-destruicao-da-cultura-brasileira-e-adestruicao-do-pais-por-juca-ferreira/
Fonte: Viomundo
Data: 2021-12-09
Título: Ualid Rabah: Acordo torna Brasil cúmplice da máquina de guerra de Israel que
assassina o povo palestino; PT, Psol e Rede votaram contra;
Descrição: Fepal_Brasil - A Camara dos Deputados aprovou hoje um acordo de
cooperação bélica que torna o Brasil cúmplice dos crimes de Israel na Palestina
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/ualid-rabah-acordo-torna-brasilcumplice-da-maquina-de-guerra-de-israel-que-assassina-o-povo-palestino-pt-psole-rede-votaram-contra-video.html
Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro faz chacota de Miguel Reale ao falar de impeachment
Descrição: Durante sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro fez chacota da
idade do jurista Miguel Reale Júnior enquanto comentava sobre o seu mais recente
pedido de impeachment. Em sua fala, afirmou que Reale estava “embalsamado,
parecendo o Tutancâmon”. Bolsonaro também tentou imitar a fala do professor de
direito penal e chamá-lo de “marionete da esquerda”. [ ]The post Bolsonaro faz
chacota de Miguel Reale ao falar de impeachment appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-faz-chacota-demiguel-reale-ao-falar-de-impeachment/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 02:12:31
Título: O Brasil precisa vacinar crianças e exigir o passaporte vacinal para
entrada no país – Por Alexandre Padilha
Descrição: Só com o mundo vacinado voltaremos a ter nossas vidas como antes da
Covid-19 e assim teremos a volta segura das atividades econômicas, dos encontros
e das aglomerações. Só assim superaremos a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-vacina-criancas-passaportevacinal-alexandre-padilha/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Ministra alemã do Interior vai priorizar combate ao extremismo de
direita
Descrição: Primeira mulher a ocupar o Ministério do Interior da Alemanha,
social-democrata Nancy Faeser vai chefiar principais agências de segurança do
país. \A luta contra o extremismo de direita me levou pessoalmente à política.\

Url :https://www.dw.com/pt-br/ministra-alemã-do-interior-vai-priorizar-combateao-extremismo-de-direita/a-60074994?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 19:04:41
Título: Zema cassa licença de 21 sindicalistas como reprimenda política, afirma
diretor de federação
Descrição: Cinco pessoas já reverteram medida do governo de Minas na Justiça,
que avalia que há perigo de dano à liberdade sindical
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/zema-cassa-licenca-de-21sindicalistas-como-reprimenda-politica-afirma-diretor-de-federacao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 17:57:58
Título: Artigo | Sindicato dos Correios: 33 anos de luta
Descrição: O SINTECT-PB se mantém firme em seus propósitos e princípios
norteadores de sua fundação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/artigo-sindicato-dos-correios33-anos-de-luta
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 17:32:30
Título: \Meramente eleitoral\, diz economista sobre Auxílio Brasil
Descrição: Raul Krauser em conversa com Luiz Muller fala sobre os impactos da MP
anunciada por Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/meramente-eleitoral-dizeconomista-sobre-auxilio-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 16:56:24
Título: Ministério Público entra com ação para retorno do passe livre
universitário no município do Rio
Descrição: A gratuidade foi suspensa no início da pandemia de covid-19 e não foi
retomada após a volta presencial das aulas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/ministerio-publico-entra-comacao-para-retorno-do-passe-livre-universitario-no-municipio-do-rio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 14:33:02
Título: RJ: Seis meses após morte de Kathlen Romeu, polícia não apresenta
resultado das investigações
Descrição: Amigos e familiares de Kathlen se reúnem nesta quinta (9) em um ato
em frente ao MP-RJ para cobrar respostas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/rj-seis-meses-apos-morte-dekathlen-romeu-policia-nao-apresenta-resultado-das-investigacoes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 13:33:47
Título: Bolsonaro e Damares querem que pecuaristas e garimpeiros sejam
considerados povos tradicionais
Descrição: Conselho responsável por estudar a demanda afirma que não há
discussão sobre o tema e que “criará métodos” para análise
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/bolsonaro-e-damares-querem-quepecuaristas-e-garimpeiros-sejam-considerados-povos-tradicionais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 13:05:28
Título: Vítimas do crime da Vale em Brumadinho são homenageadas através de
poesia em livro para criança
Descrição: História é narrada por uma personagem que sobreviveu ao desastre,
lançamento acontece neste sábado (11) no Rio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/vitimas-do-crime-da-vale-embrumadinho-sao-homenageadas-atraves-de-poesia-em-livro-para-crianca

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 12:33:07
Título: Professores do Rio Grande do Sul classificam como \indecente\ reajuste
salarial do estado
Descrição: Presidenta do CPERS Sindicato critica reajuste de 32% que absorve
benefícios e deixa parte da categoria de fora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/professores-do-rio-grande-dosul-classificam-como-indecente-reajuste-salarial-do-estado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 12:05:28
Título: 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro exibe gratuitamente 63
filmes
Descrição: Pelo segundo ano consecutivo, evento será totalmente online, confira
a programação completa que vai até 14 de dezembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/54-festival-de-brasilia-docinema-brasileiro-exibe-gratuitamente-63-filmes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 12:04:07
Título: População deve discutir alternativas para a crise do transporte urbano,
dizem especialistas
Descrição: Artigo 6º da Constituição garante o transporte público como um
direito, assim como o trabalho, a educação e a saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/populacao-deve-discutiralternativas-para-a-crise-do-transporte-urbano-dizem-especialistas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 11:18:54
Título: Sem reajuste desde 2019, servidores do Rio pressionam Paes e vereadores
por aumento salarial
Descrição: Proposta de Lindbergh Farias para reposição de 10% foi incluída em
orçamento de 2022 que será votado no dia 14
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/sem-reajuste-desde-2019servidores-do-rio-pressionam-paes-e-vereadores-por-aumento-salarial
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-09 08:50:33
Título: EUA: um dos países mais violentos para mulheres visitarem no mundo
Descrição: Uma em cada quatro mulheres dos EUA sofre de violência doméstica em
algum momento de sua vida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/09/eua-um-dos-paises-maisviolentos-para-mulheres-visitarem-no-mundo
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-09 21:41:22
Título: Desoneração da folha é mais uma picaretagem por mais dois anos para
empresários, banqueiros e especuladores
Descrição: O tesouro nacional deixará de arrecadar R$ 33 bilhões com a
desoneração Não indicativo algum de que a desoneração da folha de pagamento gere
um único emprego, mas o Congresso Nacional concedeu esse mamão com açúcar para
17 setores da economia.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/desoneracao-da-folha-e-mais-umapicaretagem-por-mais-dois-anos-para-empresarios-banqueiros-e-especuladores/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-09 19:18:10
Título: Com discurso “socialista”, Caravana Requião chega a Foz do Iguaçu nesta
quinta-feira [ao vivo]
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (sem partido) e sua caravana realizam
nesta quinta-feira (09/12), em Foz do Iguaçu, Oeste, o décimo encontro regional
com lideranças de partidos e movimentos sociais. O evento será transmitido ao
vivo pelo Blog do Esmael a partir das 19h30.

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/com-discurso-socialista-caravanarequiao-chega-a-foz-do-iguacu-nesta-quinta-feira-ao-vivo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-09 18:58:42
Título: Bolsonaro chuta o balde: “Como eu posso aceitar o cartão vacinal se eu
não tomei?”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) chutou o balde nesta quinta-feira
(09/12) ao criticar a exigência do comprovante de imunização contra a Covid-19,
apelidado de passaporte da vacina. O inquilino do Palácio do Planalto disse que
não vai instituir a obrigação porque ele mesmo não se imunizou. “Queriam que a
gente
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/bolsonaro-chuta-o-balde-como-euposso-aceitar-o-cartao-vacinal-se-eu-nao-tomei/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 09:06:21
Título: Mensagens de Sara Winter revelam que Olavo de Carvalho seria o mentor do
acampamento dos 300
Descrição: Em mensagem obtida pela PF, Sara Winter diz a Allan dos Santos que
conversou com o guru do clã Bolsonaro e que tem \coisas importantes para falar
sobre desobediência civil\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/mensagens-de-sara-winterrevelam-que-olavo-de-carvalho-seria-o-mentor-do-acampamento-dos-300/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 01:15:35
Título: Atacadão, do grupo Carrefour, se envolve em outro caso de racismo
Descrição: Episódio aconteceu em uma loja da rede atacadista em Salvador (BA),
quando um menino de oito anos, negro, acompanhado da mãe, pegou um pacote de
miojo e foi questionado por uma funcionária “se compraria, ou roubaria”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/atacadao-grupo-carrefour-envolve-outrocaso-racismo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 01:12:25
Título: Moro leva escracho ao lançar livro em shopping no RJ: “Fascista!
Traidor!”, veja vídeo
Descrição: Apesar de escolher local fechado para lançar livro, Moro teve que
enfrentar protestos e foi chamado de \ex-funcionário de Bolsonaro\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/moro-alvo-escracho-livro-rj/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-10 00:32:56
Título: Lula na Argentina representa volta do governo Fernández às bases, diz
especialista
Descrição: A cientista social Ximena Simpson foi uma das palestrantes do Webinar
“O que as eleições no Cone Sul devem representar para a região e para o mundo?”,
promovido pelo escritório Crivelli Advogados
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-na-argentina-representa-volta-dogoverno-fernandez-as-bases-diz-especialista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 23:51:24
Título: VÍDEO: PM chuta o rosto de homem após abordá-lo na Zona Norte de SP
Descrição: Imagens chocantes mostram policiais falando com três cidadãos depois
de abordagem, quando um dos agentes, alterado, dá um tapa num dos averiguados e
um pontapé na face assim que ele abaixa para pegar a bicicleta. Vítima parece
desmaiar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-pm-chuta-rosto-homem-apos-abordazona-norte-sp/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 23:47:46

Título: Lula é recebido com aplausos por equipe de emissora argentina, veja
vídeo
Descrição: Lula, que seguirá agenda internacional no país sulamericano, concedeu
entrevista ao IP Notícias
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-aplausos-emissora-argentina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 23:46:36
Título: Paulinho da Força convida Alckmin ao Solidariedade para ser vice de Lula
Descrição: “Se ele quiser, o nosso partido estará de portas abertas”, postou o
presidente nacional do Solidariedade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulinho-da-forca-convida-alckmin-aosolidariedade-para-ser-vice-de-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 23:09:04
Título: Pai de Kast, o ‘Bolsonaro chileno’ que disputa presidência, era do
Partido Nazista
Descrição: Documentos comprovam filiação de Michael Kast, pai do candidato
ultrarreacionário, ao grupo político de Adolf Hitler, embora o filho sempre
tenha negado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pai-kast-bolsonaro-chileno-disputapresidencia-partido-nazista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 19:05:53
Título: Fabio Porchat nega apoio a Moro e anuncia voto em Ciro
Descrição: O comediante afirmou em entrevista que o brasileiro \vai votar com o
estômago\ na próxima eleição e citou a \terceira via\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/fabio-porchat-moro-ciro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 19:00:13
Título: Luiz Fux é recebido na Columbia University com faixa “In Fux, We don´t
trust”
Descrição: Presidente do STF participou de um evento no Instituto de Estudos
Latino-Americanos (ILAS) da Columbia University e foi “saudado” por ativistas
Url :https://revistaforum.com.br/global/luiz-fux-e-recebido-na-columbiauniversity-com-faixa-in-fux-we-dont-trust/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 18:05:16
Título: Milícia virtual se mobilizou para colocar Bolsonaro na revista “Time”,
entenda
Descrição: Apoiadores fizeram campanhas em aplicativos como o Telegram e o
WhatsApp para eleger o presidente como \personalidade do ano\ por voto popular
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/milicia-virtual-se-mobilizou-paracolocar-bolsonaro-na-revista-time-entenda/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 17:41:22
Título: Crianças de Belford Roxo foram torturadas antes de serem mortas, diz
polícia
Descrição: Na manhã desta quinta a Polícia Civil prendeu mais de 18 pessoas
envolvidas no crime
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/criancas-belford-torturadas-mortas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 16:59:18
Título: André Mendonça participa com Malafaia de culto para “agradecer a Deus
sua aprovação”
Descrição: O pastor foi um de seus principais fiadores da indicação do candidato
“terrivelmente evangélico” de Bolsonaro no STF

Url :https://revistaforum.com.br/politica/andre-mendonca-participa-com-malafaiade-culto-para-agradecer-a-deus-sua-aprovacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 16:11:36
Título: Glória Maria é a última entrevistada de Mano Brown do ano no podcast
Mano a Mano
Descrição: Programa com Lula foi o podcast mais ouvido no Spotify em 2021
Url :https://revistaforum.com.br/midia/gloria-maria-e-a-ultima-entrevistada-demano-brown-do-ano-no-podcast-mano-a-mano/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 16:08:37
Título: DNA de ex-militar é encontrado em veículo usado no mega-assalto de
Araçatuba
Descrição: Apontado como um dos chefões do ataque que terminou com três mortos,
Ademir Luis Rondon usa as táticas militares que aprendeu para assaltar carros
blindados e implantar explosivos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ex-militar-dna-veiculo-usado-megaassalto-aracatuba/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 15:29:36
Título: Renata Lo Prete detona Marcelo Queiroga: “fala qualquer coisa para
agradar Bolsonaro”
Descrição: A jornalista foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter
após fazer duras críticas ao ministro da Saúde, veja o vídeo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/midia/renata-lo-prete-detona-marcelo-queirogafala-qualquer-coisa-para-agradar-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 14:46:31
Título: “Vacas Magras”, sobre a seca no Nordeste, é instalada no mesmo lugar do
“Touro de Ouro”
Descrição: A obra de Márcia Pinheiro tem o objetivo de chamar a atenção das
pessoas para a seca que atinge a região Nordeste do país
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/vacas-magras-sobre-a-seca-no-nordestee-instalada-no-mesmo-lugar-do-touro-de-ouro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 14:45:04
Título: Em prêmio de música da Multishow, Lula acaba se tornando o destaque da
noite
Descrição: No Fórum Onze e Meia: Juçara Marçal e empresária dão recado no Prêmio
Multishow em campanha para Lula 2022. E ainda: o ex-presidente vai à Argentina e
outros destaques do dia. Com Alexandre Padilha, deputado federal (PT-SP), José
Maria Rangel, petroleiro e diretor do SindipetroNF. Comentários de Renato Rovai
e apresentação de Dri Delorenzo. #RevistaFórum [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/em-premio-de-musica-da-multishow-lulaacaba-se-tornando-o-destaque-da-noite/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 14:41:44
Título: Alma gêmea do fascismo, Estadão delira em mais um editorial contra Lula
e apanha nas redes
Descrição: Porta-voz das oligarquias desde os tempos desde os tempos do
escravismo, jornal ultraconservador tenta chamar atenção em mais um editorial
surreal em que diz que Lula e o PT nunca atuaram \seriamente para
responsabilizar Jair Bolsonaro pelos seus atos\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/alma-gemea-do-fascismo-estadao-delira-emmais-um-editorial-contra-lula-e-apanha-nas-redes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 12:15:29

Título: Morre Lina Wertmüller, primeira mulher indicada ao Oscar de melhor
direção
Descrição: Grande expoente do cinema mundial da segunda metade do século XX, foi
autora de clássicos como “Mimi, o metalúrgico” e “Pasqualino Sete Belezas”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-lina-wertmuller-primeira-mulherindicada-ao-oscar-de-melhor-direcao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 11:04:36
Título: Anvisa vence queda de braço e Bolsonaro adota quarentena para viajantes
não vacinados
Descrição: Imunizados precisarão apresentar o comprovante de vacinação ou teste
negativo para a Covid-19. Regras valerão a partir de sábado (11) para
brasileiros e estrangeiros
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/anvisa-bolsonaro-quarentena-paraviajantes-nao-vacinados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 10:42:47
Título: Com Bolsonaro, a vida piorou para 37% dos brasileiros, diz PoderData
Descrição: A pesquisa perguntou também sobre a avaliação do governo, veja os
resultados aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-bolsonaro-a-vida-piorou-para-37dos-brasileiros-diz-poderdata/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-09 09:20:20
Título: Picanha, Cerveja e Lula 2022: Com Moro, vitória no primeiro turno fica
mais perto
Descrição: Mariana Mansur, empresária de Juçara Marçal, deu o recado no palco do
Prêmio Multishow: Picanha, cerveja e Lula 2022. Pesquisa Quaest divulgada nesta
quarta-feira (8) mostra que esse sonho fica cada dia mais real e que a entrada
de Sergio Moro na disputa viabiliza ainda mais uma vitória no primeiro turno.
Com a economia em [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/picanha-cerveja-e-lula-2022-com-morovitoria-no-primeiro-turno-fica-mais-perto/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-09 18:31:04
Título: Brasil Paralelo lança ofensiva judicial para calar críticos e reescrever
a própria história
Descrição: Às vésperas de 2022, produtora tenta rebranding para se dissociar de
Bolsonaro e Olavo de Carvalho – no marketing e na justiça. The post Brasil
Paralelo lança ofensiva judicial para calar críticos e reescrever a própria
história appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/09/brasil-paralelo-lanca-ofensivajudicial-para-calar-criticos-e-reescrever-a-propria-historia/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-09 03:00:00
Título: “A pandemia decifrou e revelou a verdade profunda de Bolsonaro, dos
bolsonaristas e do projeto político que estão impondo ao Brasil”. Entrevista
especial com José de Souza Martins
Descrição: Apesar de o ano de 2021 iniciar com a espe [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605882-a-pandemia-decifrou-e-revelou-a-verdadeprofunda-de-bolsonaro-dos-bolsonaristas-e-do-projeto-politico-que-estao-impondoao-brasil-entrevista-especial-com-jose-de-souza-martins
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-10 04:30:59
Título: Alberto Pereira inaugura obra gigante no Rio em homenagem a João Cândido
Descrição: Nuvens carregadas indicavam a iminência de chuva na tarde da última
segunda-feira, no Rio. Abaixo delas, sobre o piso da Praça Marechal Âncora, no
Centro, o artista carioca Alberto Pereira dava vida à sua mais nova obra como se

os fenômenos da natureza pouco o abalassem. Ao longo da manhã e da tarde, ele
colou ali as partes de um lambe-lambe de 11x9 metros com as figuras dos três
líderes da Revolta da Chibata, insurreição contra os castigos físicos promovidos
pela Marinha ocorrida há 111 anos. Na imagem, João Cândido Felisberto, o mais
conhecido dos revoltosos, aparece entre André Avelino (à esquerda) e Manuel
Gregório do Nascimento.Chamada “111: sento e onze”, a obra inicia sua provocação
já no título, que usa o jogo de palavras “cento” e “sento” para falar sobre como
os brasileiros se acostumaram a sentar sobre a própria história.
Url :https://oglobo.globo.com/ela/alberto-pereira-inaugura-obra-gigante-no-rioem-homenagem-joao-candido-1-25312488
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-09 19:58:39
Título: O que está por trás da epidemia de gripe no Rio de Janeiro
Descrição: Nas últimas semanas, a cidade já contabilizou mais de 23 mil casos da
doença. Entenda o que causou o problema e as principais formas de prevenção.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59602612?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-09 21:47:03
Título: Como Nubank se tornou banco mais valioso da América Latina sem dar lucro
Descrição: Empresa passou a valer ainda mais depois da estreia na bolsa de Nova
York nesta quinta.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59602754?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-09 14:29:32
Título: Europa quer obrigar empresas de aplicativos a regularizar 4 milhões de
‘falsos autônomos’
Descrição: Diretriz da UE, que ainda será votada no Parlamento, reconhece que
entregadores, motoristas e outros trabalhadores de plataformas digitais possuem
vínculos de emprego e exige que tenham condições mínimas
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-12-09/uniao-europeia-obrigaraempresas-de-aplicativos-a-regularizar-4-milhoes-de-falsos-autonomos.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-09 18:15:45
Título: Fazendas de gado, aumento das queimadas e do desmatamento ameaçam os
indígenas isolados da Amazônia
Descrição: Deixar que a destruição avance sobre esses territórios também é
condená-los ao extermínio
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-12-09/fazendas-de-gado-aumento-dasqueimadas-e-do-desmatamento-ameacam-os-indigenas-isolados-da-amazonia.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-09 00:00:00
Título: TSE e MPF recebem Instituto Marielle Franco para falar sobre violência
política de gênero e raça
Descrição: A diretora do Instituto Marielle Franco, Anielle Franco,
representantes da organização e parlamentares negras se reuniram nesta quinta
(9), em Brasília, com a ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Maria
Claudia Bucchianeri e com o subprocurador-geral Carlos Vilhena.Leia mais
(12/09/2021 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/tse-e-mpf-recebem-instituto-marielle-francopara-falar-sobre-violencia-politica-de-genero-e-raca.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-09 00:00:00
Título: Bolsonaro volta a atacar STF e fala em limites para evitar crise entre
Poderes

Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou nesta quinta-feira (9) a
atacar o STF (Supremo Tribunal Federal), defendeu aliados presos por
determinação da corte e disse que, se os Poderes não se impuserem limites,
poderá ocorrer uma nova crise institucional no Brasil.Leia mais (12/09/2021 13h06)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/bolsonaro-volta-a-atacar-stf-e-fala-em-limites-para-evitarcrise-entre-poderes.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-09 00:00:00
Título: Aliado próximo de Valdemar deixa PL após filiação de Bolsonaro
Descrição: Amigo pessoal e aliado próximo de Valdemar Costa Neto, presidente do
PL, o ex-deputado Milton Monti pediu nesta quarta-feira (8) a desfiliação do
partido em razão da entrada do presidente Jair Bolsonaro na sigla.Leia mais
(12/09/2021 - 11h09)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/aliado-proximo-de-valdemar-deixa-pl-apos-filiacaode-bolsonaro.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-09 00:00:00
Título: Uso eleitoral de WhatsApp e Telegram tem novos desafios para 2022,
entenda
Descrição: A menos de um ano do próximo pleito presidencial, não só a
disseminação de desinformação no WhatsApp continua sendo um desafio como outra
ferramenta tem ganhado espaço e se tornado alvo de preocupação de especialistas:
o Telegram.Leia mais (12/09/2021 - 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/uso-eleitoral-de-whatsapp-e-telegram-tem-novos-desafios-para2022-entenda.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-10 00:51:00
Título: CCJ aprova auxílio financeiro a vítimas de violência doméstica, física,
sexual ou psicológica
Descrição: Benefício provisório poderá ser concedido em caso de vulnerabilidade
temporária
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/836910-ccj-aprova-auxilio-financeiro-avitimas-de-violencia-domestica-fisica-sexual-ou-psicologica/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-10 00:24:00
Título: Brasil ocupa posição ruim em ranking de inovação tecnológica, diz
especialista
Descrição: Deputado diz que é preciso um sistema para garantir investimentos
contínuos ao setor
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/837262-brasil-ocupa-posicao-ruim-emranking-de-inovacao-tecnologica-diz-especialista/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-09 23:33:00
Título: Comissão aprova cassação da habilitação de motorista que agredir
mulheres no trânsito
Descrição: Agressor terá de passar por programa recuperação e reeducação para
reaver ou renovar a carteira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/836975-comissao-aprova-cassacao-dahabilitacao-de-motorista-que-agredir-mulheres-no-transito/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-09 23:29:00

Título: Comissão aprova relatório setorial com recursos para combate à violência
contra mulheres
Descrição: Foram acrescentados R$ 132,2 milhões para o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/837246-comissao-aprova-relatoriosetorial-com-recursos-para-combate-a-violencia-contra-mulheres/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-09 23:22:00
Título: Cadeia produtiva do leite pede solução para “crise generalizada” e
“situação dramática” do setor
Descrição: Em audiência na Câmara, representante do governo citou políticas
públicas e privadas de incentivo ao setor
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/837191-cadeia-produtiva-do-leite-pedesolucao-para-crise-generalizada-e-situacao-dramatica-do-setor/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-10 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 10 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta sexta-feira (10), marcada pelo \alarme\ de Biden quanto ao
estado da democracia no mundo, pelo rompimento das relações da Nicarágua com
Taiwan e pelo incidente de caminhão com migrantes no sul do México.
Url :https://br.sputniknews.com/20211210/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-sexta-feira-10-de-dezembro-20644350.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-10 01:31:03
Título: Fux diz que juízes não podem levar seus valores pessoais para a corte:
'Estado é laico'
Descrição: O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
defendeu, nesta quinta-feira (9), que os juízes precisam deixar seus valores
pessoais de lado ao analisarem os processos.
Url :https://br.sputniknews.com/20211210/fux-diz-que-juizes-nao-podem-levarseus-valores-pessoais-para-a-corte-estado-e-laico-20643658.html

