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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-13 19:58:48
Título: Brasil: homens brancos do 1% mais rico têm mais renda que todas as
mulheres negras do país
Descrição: Pesquisadores da USP investigam recorte racial e observam que sete em
cada 10 brasileiros mais pobres são negros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/13/brasil-homens-brancos-do-1-maisrico-tem-mais-renda-que-todas-as-mulheres-negras-do-pais
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-13
Título: Movimentos fazem ato diante do antigo Dops para lembrar o AI-5, que
apoiadores do governo defendem
Descrição: Movimentos e ativistas programaram ato na tarde desta segunda-feira
(13), no centro do Rio de Janeiro, para lembrar os 33 anos do AI-5, o ato
institucional que marcou o início do período mais truculento da ditadura. A
manifestação está marcada para o local onde funcionou o antigo Dops, na rua da
Relação, a partir das 15h30. As entidades querem que o local se torne um centro
de memória pelos direitos humanos. Mobilização semelhante ocorre em relação ao
DOI-Codi paulistano. Já o ex Dops de São Paulo tornou-se o Memorial da
Resistência. A convocação para o ato foi feita nas redes sociais, com várias
mensagens gravadas, por exemplo, pela atriz Bete Mendes, Lourenço Cesar (Portal
Favelas), Wadih Damous (ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil), Luana
Carvalho (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), Ronaldo Tavares
(Torcedores pela Democracia) e João Ricardo Dorneles (Associação Brasileira de
Juristas pela Democracia, ABJD), entre outros. Mas várias pessoas publicaram
textos alusivos ao ato decretado no final da tarde de 13 de dezembro de 1968,
uma sexta-feira, após reunião do governo no Rio de Janeiro.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/12/movimentos-ato-dopsai-5/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-14 04:30:21
Título: Juros altos dificultam o sonho da casa própria: vendas de imóveis caem
quase 10% no 3º trimestre
Descrição: RIO - Os sucessivos aumentos da taxa básica de juros pelo Banco
Central para combater a inflação estão se refletindo no mercado imobiliário. A
Selic saiu da mínima histórica de 2%, em março, para os atuais 9,25%.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/juros-altos-dificultam-sonho-dacasa-propria-vendas-de-imoveis-caem-quase-10-no-3-trimestre-1-25317889
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-14 08:35:24
Título: Como Brasil entrou em lista de 'alto risco' de volta da pólio
Descrição: Cerca de um milhão de crianças brasileiras deixaram de ser vacinadas
contra essa doença em 2020. O grande número de vulneráveis preocupa
profissionais da saúde e autoridades nacionais e internacionais.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59646001?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-13 08:27:26
Título: Crise na Capes expõe fragilidade da ciência no Brasil e abandono de
pesquisadores de ponta
Descrição: Sem acesso a bolsas e vagas em suas áreas, cientistas doutores
enfrentam desemprego, precarização e desperdício do saber
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/13/crise-no-capes-expoefragilidade-da-ciencia-no-brasil-e-abandono-de-pesquisadores-de-ponta

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-13
Título: Pensão por mortes aumenta 70% em nove meses e deve crescer mais
Descrição: Subiu de 273.742 para 462.373 o número de pensões por mortes pagas
pela Previdência Social entre janeiro e setembro de 2020 em comparação com o
mesmo período de 2021. O aumento é de 70%. Apesar do governo dizer que ainda não
tem elementos para relacionar este aumento às mortes em consequência da Covid19 e que a provável causa é o envelhecimento da população, o pesquisador da
Universidade de Brasília (UnB), Remígio Todeschini afirma que esses números têm
tudo a ver com a pandemia do novo coronavírus.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/pensao-por-mortes-aumenta-70-em-novemeses-e-deve-crescer-mais-4e73
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 01:14:03
Título: Anvisa notifica aeroportos e exige “passaporte da vacina” para quem
entrar no Brasil
Descrição: A medida, que contraria o negacionismo de Jair Bolsonaro, entrou em
vigor já nesta segunda-feira (13), em respeito à decisão do STF
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/anvisa-notifica-aeroportos-e-exigepassaporte-da-vacina-para-quem-entrar-no-brasil/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-14 05:00:38
Título: A cada quatro horas, uma pessoa negra é morta em ações policiais
Descrição: RIO — O Rio de Janeiro é o estado que mais mata negros em ações
policiais. Os dados são do estudo \Pele alvo: a cor da violência policial\,
feito pela Rede de Observatórios da Segurança, que monitora os estados Bahia,
Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. Este último,
segundo o estudo, não acompanha a cor das vítimas da violência. A cada quatro
horas, uma pessoa negra é morta em ações policiais, mostra o levantamento,
divulgado nesta terça-feira, que utiliza dados obtidos de 2020, via Lei de
Acesso à Informação.Operações
Url :https://oglobo.globo.com/rio/a-cada-quatro-horas-uma-pessoa-negra-morta-emacoes-policiais-1-25318040
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 16:30:09
Título: Segurança de Bolsonaro que agrediu jornalistas é diretor da Segurança
Presidencial
Descrição: “Se bater de novo, eu vou enfiar a mão na tua cara”, disse o coronel
do Exército Gustavo Suarez da Silva
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/seguranca-de-bolsonaro-que-agrediujornalistas-e-diretor-da-seguranca-presidencial/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-13 14:03:01
Título: Senador Fabiano Contarato agora é do PT
Descrição: Parlamentar capixaba anunciou saída da Rede de Sustentabilidade e
filiação ao Partido dos Trabalhadores O senador Fabiano Contarato (ES) disse
&#8216,sim&#8217, ao convite do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para se
filiar ao PT. Em abril deste ano, durante périplo por Brasília, Lula havia
convocado do parlamentar capixaba eleito
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/senador-fabiano-contarato-agora-edo-pt/
Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-12-13
Título: 'Eleição de 2022 é a batalha decisiva para o país', diz João Pedro
Stédile
Descrição: No programa 20 MINUTOS ENTREVISTAS desta segunda-feira (13/12), o
jornalista Breno Altman entrevistou o economista e dirigente histórico do
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) João Pedro Stédile sobre o presente
e futuro do Brasil. Diante da inviabilização do impeachment de Jair Bolsonaro

este ano, ele foi taxativo: “Sem dúvidas a batalha decisiva pelo país são as
eleições, essa é a leitura coletiva. Em 2021, a luta era pelo Fora Bolsonaro,
mas não tivemos a possibilidade de exercer nossa força política em sua
totalidade por causa da pandemia e da crise. Agora o foco é no pleito do ano que
vem”.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/72468/eleicao-de-2022-e-abatalha-decisiva-para-o-pais-diz-joao-pedro-stedile
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-14
Título: MP investiga ganhos do ex-juiz suspeito Sergio Moro com a Alvarez &
Marsal
Descrição: O Ministério Público quer saber quanto o ex-juiz Sergio Moro,
declarado parcial e suspeito pela suprema corte brasileira, e apontado pelo
Dieese como responsável pela destruição de 4,4 milhões de empregos no Brasil,
recebeu da Alvarez & Marsal, consultoria estadunidense que lucrou com a
destruição de empresas brasileiras, como Odebrecht e OAS, pela Lava Jato. É o
que informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna, na Folha de S. Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/mp-investiga-ganhos-do-ex-juiz-suspeitosergio-moro-com-a-alvarez-marsal
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 20:49:43
Título: Vale-gás: Base bolsonarista obstrui liberação de verba para viabilizar
projeto
Descrição: “Absurdo! O povo precisa desse recurso urgente”, comentou o deputado
federal Carlos Zarattini (PT-SP), autor do projeto de lei, já aprovado pela
Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vale-gas-base-bolsonarista-obstruiliberacao-de-verba-para-viabilizar-projeto/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-13 21:08:52
Título: Afinal, quem está no topo da pirâmide da riqueza no Brasil?
Descrição: Neste vídeo, nossa repórter Camilla Veras Mota mostra que 90% dos
brasileiros têm renda inferior a R$ 3,5 mil por mês (R$ 3.422,00) e 70% ganha
até dois salários mínimos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59645759?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Viomundo
Data: 2021-12-13
Título: “Levaram o reitor: Como foi a live de lançamento do documentário; assista à
estreia
Descrição: A TVGGN lança nesta segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, o
documentário “Levaram o reitor – Quando o modelo Lava Jato adentrou uma
universidade”, que investiga a história por trás do suicídio do ex-reitor da
UFSC, Luiz Carlos Cancellier. Produzido por Luis Nassif (argumento), Patrícia
Faermann (roteiro, pesquisa e A TVGGN lança nesta segunda-feira, 13 de dezembro
de 2021, o documentário “Levaram o reitor – Quando o modelo Lava Jato adentrou
uma universidade”, que investiga a história por trás do suicídio do ex-reitor da
UFSC, Luiz Carlos Cancellier.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/ao-vivo-live-de-lancamento-dodocumentario-levaram-o-reitor.html
Fonte: Veja
Data: 2021-12-13
Título: A fixação dos militares na gestão Bolsonaro: vender armas para ditaduras
Descrição: Depois que a gestão Jair Bolsonaro passou a aumentar cada vez mais o
número de militares da ativa e da reserva ocupando postos-chave da administração
pública federal civil (são mais de 6 mil cargos ocupados no governo, segundo o
Tribunal de Contas da União), o governo brasileiro passou a adotar uma série de
ações para proteger e estimular a indústria bélica nacional – um setor que
também emprega vários militares da ativa e reformados, em cargos de chefia e

consultoria. Agora, uma das metas é abrir mercados para essa produção. E os
novos clientes são ditaduras árabes simpáticas à gestão Bolsonaro.
Url : https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/a-fixacao-dos-militares-nagestao-bolsonaro-vender-armas-para-ditaduras/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil vive o maior êxodo de sua história
Descrição: Número de brasileiros no exterior saltou de 1,9 milhão em 2012 para
4,2 milhões hoje. E o fenômeno tende a prosseguir: em 2018, 70 milhões afirmaram
que deixariam o país se pudessem.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-vive-o-maior-êxodo-de-sua-história/a59698193?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 11:59:09
Título: Luiz Gonzaga e o Forró, a cara e a trilha sonora do retirante do
Nordeste
Descrição: Gonzaga conseguiu criar para o resto do Brasil um tipo que, para
todos os outros de fora da região, caracteriza com exatidão algo que não existe:
o “nordestino”
Url :https://revistaforum.com.br/rede/luiz-gonzaga-e-o-forro-a-cara-e-a-trilhasonora-do-retirante-do-nordeste/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 01:24:27
Título: Zé Trovão, caminhoneiro bolsonarista preso, tem liberdade negada pelo
STF
Descrição: Decisão da 1ª Turma do Supremo foi por manter organizador do motim
golpista de 7 de setembro atrás das grades. Abandonado pelo presidente, assim
como outros radicais, ele seguirá detido no presídio de Joinville (SC)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ze-trovao-caminhoneiro-bolsonaristapreso-liberdade-negada-stf/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-13 16:22:25
Título: Delegado da PF que denunciou Ricardo Salles aponta fraude em alocação de
agentes na Amazônia
Descrição: Delegado da Polícia Federal (PF), Alexandre Saraiva afirmou que uma
portaria do Ministério da Justiça publicada no final de novembro manipulou a
alocação de agentes na Amazônia.
Url :https://br.sputniknews.com/20211213/delegado-da-pf-que-denunciou-ricardosalles-aponta-fraude-em-alocacao-de-agentes-na-amazonia-20675012.html
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-13 16:27:56
Título: Água. Poucos com tudo. Muitos sem.
Descrição: Enquanto o agronegócio obtém bilhões de litros de água para irrigar
suas plantações no Cerrado baiano, pescadores, ribeirinhos e agricultores sofrem
com escassez hídrica
Url :https://apublica.org/video/2021/12/agua-poucos-com-tudo-muitos-sem/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-13 15:00:00
Título: Não basta ter água para ser um rio
Descrição: Enquanto o agronegócio obtém bilhões de litros de água para irrigar
suas plantações no Cerrado baiano, pescadores, ribeirinhos e agricultores sofrem
com escassez hídrica
Url :https://apublica.org/2021/12/nao-basta-ter-agua-para-ser-um-rio/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-13 19:18:31
Título: RJ: Ministério Público denuncia cinco PMs por fraude na cena da morte de
Kathlen Romeu

Descrição: Agentes tiveram \a intenção de criar vestígios de suposto confronto
com criminosos\, aponta trecho da denúncia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/13/rj-ministerio-publico-denunciacinco-pms-por-fraude-na-cena-da-morte-de-kathlen-romeu
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-13 18:22:39
Título: No primeiro dia do fórum do iFood, entregadores travam rodovia e brecam
em 2 cidades de SP
Descrição: Entregadores de apps paralisam em Carapicuíba, Barueri e Alphaville
por melhores condições de trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/13/no-primeiro-dia-do-forum-doifood-entregadores-travam-rodovia-e-brecam-em-2-cidades-de-sp
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-13 15:22:12
Título: \Marighella\ será exibido em sessão especial gratuita em Cascavel (PR)
Descrição: Evento acontece nesta quarta (15) e ingressos devem ser retirados
antecipadamente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/13/marighella-sera-exibido-emsessao-especial-gratuita-em-cascavel-pr
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-13 14:56:47
Título: RJ: Jovem negro acusado de receptar bicicleta elétrica tem caso
arquivado
Descrição: TJRJ decidiu pelo arquivamento do processo na última sexta-feira
(10), caso ganhou repercussão após denúncia de racismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/13/rj-jovem-negro-acusado-dereceptar-bicicleta-eletrica-tem-caso-arquivado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-13 14:55:31
Título: Quem é Gabriel Boric, favorito nas pesquisas para vencer a presidência
no Chile
Descrição: Faltando menos de uma semana para o 2º turno, candidato de esquerda
assume dianteira das intenções de voto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/13/quem-e-gabriel-boric-apontadofavorito-em-pesquisas-para-vencer-a-presidencia-no-chile
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-14 00:27:55
Título: Bolsonaro vai assistir posse de ministro “terrivelmente evangélico” do
lado de fora do Supremo
Descrição: Presidente da República será obrigado a apresentar passaporte da
vacina para entrar na corte máxima O presidente Jair Bolsonaro (PL) continua
dando show de horrores acerca do negacionismo e sua luta antivacina. Mau exemplo
para os brasileiros, o mandatário pode ser barrado na posse do ministro André
Mendonça, terrivelmente evangélico,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/bolsonaro-vai-assistir-posse-deministro-terrivelmente-evangelico-do-lado-de-fora-do-supremo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-13 17:25:27
Título: Oposição tenta modificar projeto de Ratinho Junior que prejudica
carreira de professores no Paraná
Descrição: Deputados de oposição apresentam emendas ao projeto do governador
Ratinho Junior (PSD), que, segundo os parlamentares, prejudica plano de carreira
na educação. O tema promete grande discussão na Assembleia Legislativa do Paraná
(ALEP) a partir desta segunda-feira (13/12). Na última semana de sessões
plenárias da Assembleia Legislativa, alguns projetos devem
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/oposicao-tenta-modificar-projetode-ratinho-junior-que-prejudica-carreira-de-professores-no-parana/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 02:20:40
Título: Eleições: Crescimento de Lula no Acre deve atrair alianças contra o
bolsonarismo no estado
Descrição: Em pesquisa, petista aparece à frente de Bolsonaro no estado em que o
atual presidente teve seu melhor desempenho em 2018 e que é governado por
bolsonarista, à Fórum, deputado Leo de Brito (PT-AC) fez análise do momento
político
Url :https://revistaforum.com.br/politica/crescimento-lula-acre-aliancas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 02:15:12
Título: Matar por diversão: Projeto de Lei quer autorizar caça “esportiva” de
animais no país
Url :https://www.portalveg.com.br/noticias/direito-dos-animais/matar-pordiversao-projeto-de-lei-quer-autorizar-caca-esportiva-de-animais-no-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 01:27:26
Título: Felipe Neto critica transfobia de J.K. Rowling, autora da saga Harry
Potter
Descrição: “Eu não sei o que aconteceu na vida da J.K. Rowling, mas é
completamente incompreensível que ela decidiu atacar mulheres trans como
objetivo de vida”, postou Felipe Neto
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/felipe-neto-criticatransfobia-de-j-k-rowling-autora-da-saga-harry-potter/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 21:38:25
Título: Rosa Weber arquiva ação que pedia investigação de André Esteves e Campos
Neto
Descrição: Uma gravação mostrou que o presidente do Banco Central, Campos Neto,
consultou o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, sobre o piso da taxa de
juros, o que caracterizaria “negociação com informações privilegiadas”
Url :https://revistaforum.com.br/economia/rosa-weber-arquiva-acao-que-pediainvestigacao-de-andre-esteves-e-campos-neto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 20:38:48
Título: Lula já supera Bolsonaro no Acre, onde o presidente teve seu melhor
desempenho em 2018
Descrição: Pesquisa sobre a corrida pela presidência feita no Acre mostra ainda
que nenhum candidato da chamada \terceira via\ passa dos 9% de intenções de voto
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-supera-bolsonaro-no-acre/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 20:33:15
Título: Legalização dos jogos de azar é colocada como urgência na pauta da
Câmara por Lira
Descrição: Num governo marcado por suas relações com milícias e grupos de
atividades escusas, liberar cassinos, jogo do bicho e bingos virou a nova
prioridade de Jair Bolsonaro, que se autoproclama da família, conservador e
cristão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/legalizacao-jogos-azar-urgencia-dalira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 19:31:07
Título: Hackers: Após Ministério da Saúde, Câmara do Rio sofre ataque virtual
Descrição: Os invasores escreveram a frase: “Brasil não tem partido de direita,
de esquerda, de nada, tem um bando de salafrários que se reúnem para roubar
juntos”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/hackers-apos-ministerio-da-saude-camarado-rio-sofre-ataque-virtual/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 19:29:32
Título: Gal Costa canta com sua plateia: “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”, veja
vídeo
Descrição: Uníssono grito de protesto contra Bolsonaro aconteceu durante show de
Gal Costa em Belém (PA)
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/gal-costa-plateia-bolsonaro-tomar-no-cvideo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 19:19:28
Título: A ridícula cena de Bolsonaro no ponto de ônibus é a metáfora do homem
perdido
Descrição: Como um bobo desorientado, o paga-lanche do centrão não governa mais
nada e está na reta final de sua performance grotesca – Por Henrique Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/bolsonaro-ponto-de-onibus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 18:16:19
Título: Rui Costa diz que visita de Bolsonaro à Bahia foi “ato político de
campanha”
Descrição: Com o discurso de ajudar a população atingida pelas fortes chuvas,
Bolsonaro liberou dinheiro do Fundo de Garantia: “Se não fosse trágico, era
piada. Só para esclarecer: o FGTS pertence ao cidadão”, afirmou o governador
baiano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rui-costa-diz-que-visita-de-bolsonaroa-bahia-foi-ato-politico-de-campanha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 17:02:52
Título: Músico revive o violão brasileiro do início do século XX no EP “Retrato
Carioca”
Descrição: Max Riccio gravou o álbum com réplica de instrumento e encordoamento
de época, em que resgata obras de Quincas Laranjeiras, João Pernambuco e Agustín
Barrios
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/musico-revive-o-violao-brasileiro-doinicio-do-seculo-xx-no-ep-retrato-carioca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 16:57:33
Título: Hélio Lopes desmente Bolsonaro, que afirmou que deputado teve embolia
por causa de vacina
Descrição: Em discurso antivax em evento na Marinha no sábado, Bolsonaro afirmou
que Hélio Lopes teria desenvolvido a doença por \efeito colateral da vacina\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/helio-lopes-desmente-bolsonaro-queafirmou-que-deputado-teve-embolia-por-causa-de-vacina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 15:23:13
Título: Chapa Lula/Alckmin: veja aqui quem é a favor e quem é contra
Descrição: Tem político contra e a favor tanto dentro quanto fora do PT, veja
aqui algumas das principais opiniões sobre o assunto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/chapa-lula-alckmin-veja-aqui-quem-e-afavor-e-quem-e-contra/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 15:14:33
Título: Radialista bolsonarista é denunciado por homofobia contra apresentador
do Jornal Nacional
Descrição: MP de Goiás denunciou pelos crimes de homofobia e injúria o
radialista Luiz Gama que proferiu ataques homofóbicos contra o primeiro homem
assumidamente homossexual a apresentar o Jornal Nacional.

Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/radialista-bolsonarista-e-denunciado-porhomofobia-contra-apresentador-do-jornal-nacional/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 14:44:20
Título: Lula lá: Petista já tem votos de artistas arrependidos como Marcelo
Serrado
Descrição: No Fórum Onze e Meia: os jornalistas Cynara Menzes, Dri Delorenzo e
Renato Rovai comentam os destaques do dia, como a filiação de Contarato ao PT e
as agressões a jornalistas por seguranças de Bolsonaro, entre outros.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-la-petista-ja-tem-votos-deartistas-arrependidos-como-marcelo-serrado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 12:28:44
Título: Reino Unido confirma 1ª morte no mundo pela variante Ômicron
Descrição: Segundo o ministro da Saúde do país, Sajid Javid, infecções pela nova
cepa estão \dobrando a cada dois ou três dias\. Brasil tem 11 casos
Url :https://revistaforum.com.br/global/morte-variante-omicron-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-13 12:28:33
Título: Bolsonaro busca vice militar por medo de impeachment e erosão no apoio,
diz jornal
Descrição: Com o derretimento na popularidade, Bolsonaro teme ser traído pelo
Centrão em um segundo mandato e impedir que \façam com ele o que Temer fez com a
Dilma\. Vice general tenta estancar fuga de militares em direção à candidatura
Sergio Moro.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-busca-vicemilitar-por-medo-de-impeachment-e-erosao-no-apoio-diz-jornal/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-13 09:30:22
Título: Infraero entrega aeroportos e lucro à iniciativa privada e caminha para
a extinção
Descrição: Estatal era lucrativa até 2012, quando começou a concessão de
terminais. Sem dois terços da receita, agoniza com prejuízos sucessivos.The post
Infraero entrega aeroportos e lucro à iniciativa privada e caminha para a
extinção appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/13/infraero-aeroportos-iniciativa-privada/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-13 03:00:00
Título: “Muita cultura e pouco mundo os males da ciência são”. Entrevista
especial com Stelio Marras
Descrição:
Quando Michel Serres disse, há 30 anos, que “A nossa cultura tem horror ao
mundo”, fazia, ao mesmo tempo, uma figuração e uma provocação que continua
atual. [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615196-muita-cultura-e-pouco-mundo-os-males-daciencia-sao-entrevista-especial-com-stelio-marras
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-14 06:00:45
Título: Caso Henry: 'Mais uma etapa na busca por justiça', diz pai de menino
sobre audiência
Descrição: Rio - O engenheiro Leniel Borel de Almeida, pai de Henry Borel
Medeiros, se diz apreensivo para acompanhar a continuação da audiência de
instrução e julgamento do processo em sua ex-mulher, a professora Monique
Medeiros da Costa e Silva, e o ex-namorado dela, o médico e ex-vereador Jairo
Souza Santos Júnior, o Jairinho, são réus por torturas e homicídio do menino.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/caso-henry-mais-uma-etapa-na-busca-porjustica-diz-pai-de-menino-sobre-audiencia-25318122

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-14 00:05:53
Título: Lula está comendo o centro e desbaratando a terceira via
Descrição: Em vez de recuar para a esquerda pura, que ele já absorveu, levando
até o PSOL, que não tem candidato próprio, sua estratégia é ir comendo o centro
e, se possível, parte da direita inconformada
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-12-14/lula-esta-comendo-o-centro-edesbaratando-a-terceira-via.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-13 11:23:49
Título: André Mendonça no STF vira trunfo de pastores evangélicos, mas fiéis
ignoram batalha política
Descrição: Enquanto líderes religiosos celebram vitória em cultos e redes
sociais, seguidores evitam a questão. “Existe uma alta rejeição a Bolsonaro,
pessoas que o chamam de falso profeta, enquanto outros ainda são muito
bolsonaristas”, afirma pesquisador
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-12-13/andre-mendonca-no-stf-viratrunfo-de-pastores-evangelicos-mas-fieis-ignoram-batalha-politica.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-13 21:47:22
Título: Presidente do Haiti foi assassinado por tentar enviar aos EUA lista de
pessoas ligadas ao narcotráfico
Descrição: Segundo uma investigação do ‘The New York Times’, os assassinos de
Jovenel Moïse retiraram vários documentos de seu quarto após matá-lo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-12-13/presidente-do-haiti-foiassassinado-por-tentar-enviar-aos-eua-lista-de-pessoas-ligadas-aonarcotrafico.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-14 00:00:00
Título: TSE não alcança Telegram e expõe desafios de lei contra fake news,
entenda
Descrição: Com pouca moderação e uma estrutura propícia à viralização, o
Telegram é uma das preocupações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para as
eleições de 2022. Entretanto, ao tentar contato com a empresa, o órgão não
obteve resposta.Leia mais (12/14/2021 - 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/tse-nao-alcanca-telegram-e-expoe-desafios-de-lei-contra-fakenews-entenda.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-14 00:00:00
Título: Carla Zambelli coloca em pauta em comissão projeto que autoriza caça
esportiva no Brasil
Descrição: A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) incluiu na pauta da sessão desta
terça (14) da comissão de Meio Ambiente um projeto de lei que autoriza a caça
esportiva no Brasil. Embora tenha como uma das justificativas o controle de
javalis, o texto abre possibilidade, na visão de defensores do animais, para a
liberação o abate de outras espécies.Leia mais (12/14/2021 - 00h59)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/carla-zambelli-coloca-em-pauta-em-comissao-projetoque-autoriza-caca-esportiva-no-brasil.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-13 00:00:00
Título: TRF-2 revoga pela primeira vez um mandado de prisão contra Sérgio Cabral
Descrição: A Primeira Turma Especializada do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da
2ª Região) decidiu nesta segunda-feira (13) revogar um dos cinco mandados de
prisão contra o ex-governador Sérgio Cabral.Leia mais (12/13/2021 - 17h13)

Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/trf-2-revoga-pela-primeira-vez-um-mandado-de-prisaocontra-cabral.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-13 00:00:00
Título: Barroso exibe novas urnas eletrônicas e diz que ataques de Bolsonaro são
tema encerrado
Descrição: O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís
Roberto Barroso, minimizou nesta segunda-feira (13) os ataques proferidos pelo
presidente Jair Bolsonaro contra a urna eletrônica e disse que a disputa da
Corte com o governo acerca da credibilidade do equipamento é coisa do
passado.Leia mais (12/13/2021 - 15h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/barroso-exibe-novas-urnas-eletronicas-e-diz-que-ataques-debolsonaro-sao-tema-encerrado.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-14 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 14 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta terça-feira (14), marcada pela visita de Blinken ao Sudeste
Asiático, pela 20ª Cúpula da ALBA em Cuba e pelo veto da Rússia da resolução da
ONU sobre mudanças climáticas.
Url :https://br.sputniknews.com/20211214/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-terca-feira-14-de-dezembro-20679589.html

