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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 19:19:13
Título: Lula venceria no 1º turno com 56% dos votos válidos, diz pesquisa Ipec
Descrição: Levantamento mostra petista na liderança da disputa pela Presidência
da República nas eleições de 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/lula-venceria-no-1-turno-com-56dos-votos-validos-diz-pesquisa-ipec
Fonte: Hildegard Angel - Twitter
Data: 2021-12-14
Título: UFRJ revogou o título de Doutor Honoris Causa concedido em 1972 ao
general Médici em decisão unânime do Conselho Universitário. A anulação é uma
“reparação moral aos 2 professores e 24 estudantes da UFRJ torturados, mortos e
desaparecidos”, entre eles meu irmão, Stuart Angel.
Url : https://twitter.com/hilde_angel/status/1470561241118777348?ref_src=twsrc
%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 21:27:24
Título: Câmara aprova, em 1º turno, texto-base da última parte da PEC dos
Precatórios
Descrição: Proposta havia sido modificada pelo Senado e teve placar de 327 votos
a 147 entre deputados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/camara-aprova-em-1-turno-textobase-da-ultima-parte-da-pec-dos-precatorios
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 13:11:18
Título: Economia em colapso: 85,2% das famílias têm dívida no Cartão de Crédito,
que sobe com alta na Selic
Descrição: Alta da taxa Selic, que chegou a 9,25%, provoca efeito cascata nos
juros cobrados em contas correntes e no cartão de crédito, que em agosto bateu
336% ao ano.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/economia-em-colapso-852-dasfamilias-tem-divida-no-cartao-de-credito-que-sobe-com-alta-na-selic/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 16:34:31
Título: Análise | Como a Petrobras a serviço dos especuladores ajuda a colocar o
Brasil no mapa da fome
Descrição: \O Brasil é uma potência petrolífera, em reservas e na produção, mas
quem se beneficia disso são os abutres\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/analise-como-a-petrobras-aservico-dos-especuladores-ajuda-a-colocar-o-brasil-no-mapa-da-fome
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 00:06:49
Título: Renan Bolsonaro é intimado a depor na PF em investigação por lavagem de
dinheiro
Descrição: Filho mais novo do presidente terá que se explicar em inquérito sobre
seus negócios. Ele é investigado também por tráfico de influência
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/renan-bolsonaro-intimado-depor-pfinvestigacao-lavagem-dinheiro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 21:54:23
Título: Moraes dá ultimato a Aras e mantém inquérito contra Bolsonaro por
associar vacina à Aids

Descrição: Ministro do STF trancou ação do PGR que questionava abertura do
inquérito e deu 24h para que ele envie tudo o que tiver sobre o assunto, dando
recado: se não enviar, é obstrução de Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moraes-ultimato-aras-inqueritobolsonaro-vacina-aids/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 14:53:34
Título: PF intima Bolsonaro por divulgar inquérito sigiloso sobre fraude nas
eleições
Descrição: Ao divulgar inquérito ainda não concluído de 210 páginas, o
presidente ainda expôs dados de servidores do Tribunal Superior Eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pf-intima-bolsonaro-por-divulgarinquerito-sigiloso-sobre-fraude-nas-eleicoes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 23:27:15
Título: Avaliação do governo Bolsonaro recebe só 19% de “ótimo ou bom”, aponta
pesquisa
Descrição: É a primeira vez que este índice fica abaixo dos 20% desde o início
dos levantamentos do Ipec, 55% afirmam que a gestão Bolsonaro é “ruim ou
péssima”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/avaliacao-do-governo-bolsonaro-recebeso-19-de-otimo-ou-bom-aponta-pesquisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 21:22:44
Título: Pabllo Vittar: “Cresci com Bolsa Família, no MST. Lula não sabe, mas fez
parte da minha vida”
Descrição: Cantora disse ainda que é dever de um artista se posicionar e quer
estar na posse do petista, cantando e de vestido vermelho
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/pabllo-vittar-cresci-bolsafamilia-mst-lula-parte-minha-vida/
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-12-14
Título: Uma revolução silenciosa instala-se.
Descrição: Por Milton Rondó. “Para mim, a felicidade é o equilíbrio no fio da
navalha”. Vinicius de Moraes. Em “A felicidade das pequenas coisas” (Editora
Vozes), Anselm Grün complementa aquele pensamento do Poetinha: “Só posso
transformar o que amo. O que recuso permanece em sua forma negativa.” Vemos,
cada vez mais, os jovens romperem as rígidas barreiras de gênero e namorarem,
alternadamente, jovens do sexo oposto e do próprio.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/uma-revolucao-silenciosa-instalase/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 21:15:31
Título: Wagner Moura, Caetano e Daniela Mercury denunciam à OEA aumento da
censura no governo Bolsonaro
Descrição: Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística
terá audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assista ao
vivo
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/wagner-moura-caetano-daniela-mercurycensura-bolsonaro-oea/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-14 19:25:00
Título: Professores relatam vigilância em aulas remotas na pandemia
Descrição: Em todo o país, gravações de aulas online são utilizadas para
justificar denúncias de “doutrinação” em escolas e universidades
Url :https://apublica.org/2021/12/professores-relatam-vigilancia-em-aulasremotas-na-pandemia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 15:00:45
Título: Racismo estrutural: em Salvador, Recife e Fortaleza todas as pessoas
mortas pela polícia em 2020 eram negras, revela pesquisa
Descrição: O levantamento foi realizado pela Rede de Observatórios da Segurança
em sete estados brasileiros durante o ano de 2020
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/racismo-salvador-recife-fortalezatodas-pessoas-mortas-policia/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-14
Título: Senado escolhe Anastasia para vaga no TCU. Salário para o posto é de R$
37 mil
Descrição: O plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (14), o senador
Antonio Anastasia (PSD-MG) para a vaga em aberto no Tribunal de Contas da
União (TCU). Foram 52 votos para o ex-tucano, agora no partido de Gilberto
Kassab, contra 19 da senadora Kátia Abreu (PP-TO) e apenas sete do líder do
governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). A vaga foi deixada pelo
ministro Raimundo Carreiro, que ocupará a Embaixada do Brasil em Portugal.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/12/senado-escolheanastasia-para-vaga-no-tcu-salario-para-o-posto-e-de-r-37-mil/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Orçamento secreto reacende debate sobre uso de verbas públicas no Brasil
Descrição: Falta de transparência em relação às chamadas emendas de relator será
analisada pelo STF. Discussão envolve forma como governo distribui verbas para
manter parlamentares na base aliada.
Url :https://www.dw.com/pt-br/orçamento-secreto-reacende-debate-sobre-uso-deverbas-públicas-no-brasil/a-60112891?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-12-14 13:59:35
Título: Aos nossos leitores
Descrição: A edição em português do EL PAÍS despede-se hoje de seus leitores
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-12-14/aos-nossos-leitores.html
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-14
Título: Saída do El País do Brasil é um retrocesso ao enfrentamento à desinformação
Descrição: Em um país que elegeu um presidente por força de mentiras, de fake
news propagadas por parte de uma mídia parcial, a Direção da CUT lamenta o fim
da edição em português de um portal de notícias que contribuía para que a
sociedade brasileira tivesse acesso a jornalismo de verdade e com qualidade,
plural e imparcial. O El País deixa o Brasil e os brasileiros perdem mais um
veículo de comunicação independente, que informava e formava opinião com base em
fatos, o que é essencial à sociedade e à democracia.
Em nota publicada em seu site, nesta terça-feira (14), a administração do portal
se despede dizendo que, “apesar da boa audiência e do número de assinantes, o El
País não conseguiu se manter” financeiramente.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/saida-do-el-pais-do-brasil-e-umretrocesso-ao-enfrentamento-a-desinformacao-834b
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-12-14
Título: Eleições no Chile e o Plano Condor.
Descrição: Por. Tony López R. Há muitos anos, o Plano Condor tem sido
denunciado, que nos anos 60 e até os anos 90 foi um dos instrumentos que os
Estados Unidos mantiveram através da CIA, especialmente na América do Sul, para
apoiar e sustentar as ditaduras militares cruéis e criminosas que atingiram
aquela parte de nosso continente. ..... Um exemplo desta política tem sido o
Chile, um país que foi um dos principais líderes do Plano Condor, onde o líder
golpista Coronel Manuel Contreras se destacou com grande força e poder, que
planejou e executou vários planos de assassinato nos Estados Unidos do exministro das Relações Exteriores Orlando Letelier, do general Carlos Prats

González em Buenos Aires, Argentina, e do líder democrata-cristão Bernardo
Leighton na Itália.
Url : https://noticiaspia.com/las-elecciones-en-chile-y-el-plan-condor/
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-14
Título: Não tenho dúvidas de que ele morrerá se for extraditado para os EUA: o
irmão de Julian Assange
Descrição: Nota do editor: o fundador do Wikileaks Julian Assange enfrenta novas
incertezas depois que o Tribunal Superior do Reino Unido decidiu na sexta-feira
que ele poderia ser extraditado para os Estados Unidos. "Não tenho dúvidas de
que ele morrerá [ é extraditado para os Estados Unidos]", disse o irmão de
Assange, Gabriel Shipton ("Shipton"), em entrevista exclusiva ao jornalista do
Global Times ("GT") Wang Wenwen. A noiva de Assange revelou à mídia que Assange
sofreu um derrame na prisão em outubro devido ao estresse sobre seu futuro. O
que a família planeja fazer a seguir? Como o governo dos EUA decepcionou a
família? Shipton compartilhou seus pensamentos com o Global Times.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241457.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 19:24:42
Título: Prefeito de Jaú leva terror a assentamento do MST: “Há um clima de
conflito”
Descrição: Área ocupada pelo movimento desde 2013, em Gália, interior de SP,
produz 100 cestas de alimentos por semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/prefeito-de-jau-leva-terror-aassentamento-do-mst-tememos-um-ataque-a-qualquer-momento
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 14:27:32
Título: Após despejo, moradores da ocupação Dubai protestam em João Pessoa (PB)
Descrição: Na ocasião, eles também ocuparam o pátio de loja e fecharam por algum
tempo a BR-230, em frente à Prefeitura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/apos-despejo-moradores-daocupacao-dubai-protestam-em-joao-pessoa-pb
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 14:16:48
Título: Após denunciar chefe por estupro, jovem de 25 anos se suicida no Recife
Descrição: Estupro teria acontecido em horário de expediente em uma pizzaria em
Apipucos, família pede celeridade nas investigações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/apos-denunciar-chefe-porestupro-jovem-de-25-anos-se-suicida-no-recife
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 11:45:13
Título: Após pressão de centrais sindicais, Leite recua e negocia reajuste no
piso regional
Descrição: Reajuste do piso regional será de 5,53%, que equivale a correção da
inflação de 2020 e será retroativo a 1º de outubro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/apos-pressao-de-centraissindicais-leite-recua-e-negocia-reajuste-no-piso-regional
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 11:23:06
Título: Trabalhadores da educação do Rio Grande do Sul fazem nova mobilização
nesta terça-feira (14)
Descrição: Ato público estadual exige reposição salarial para toda a categoria:
professores, funcionários de escola e aposentados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/trabalhadores-da-educacao-dorio-grande-do-sul-fazem-nova-mobilizacao-nesta-terca-feira-14
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 11:06:24

Título: Unicamp e Ufscar se unem para oferecer vestibular indígena a partir de
2022
Descrição: As inscrições gratuitas devem ser realizadas por meio do site da
Comvest, entre os dias 13 de dezembro e 20 de janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/unicamp-e-ufscar-se-unem-paraoferecer-vestibular-indigena-a-partir-de-2022
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 10:55:45
Título: Pesquisa revela que 10% da população possui 75% da riqueza mundial
Descrição: Estados Unidos e Brasil são os países mais desiguais do continente
americano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/pesquisa-revela-que-10-dapopulacao-possui-75-da-riqueza-mundial
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-15 00:53:39
Título: PT adota cautela e evita o já ganhou mesmo com possibilidade de vitória
de Lula no primeiro turno
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) ainda não se manifestou oficialmente
sobre a nova pesquisa Ipec, antigo Ibope, que aponta vitória do ex-presidente
Lula no primeiro turno. A agremiação adotou a cautela para evitar o clima do já
ganhou entre militância, parlamentares e cúpula dirigente. De acordo com o
levantamento do
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/pt-adota-cautela-e-evita-o-jaganhou-mesmo-com-possibilidade-de-vitoria-de-lula-no-primeiro-turno/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-14 20:12:20
Título: Jornal espanhol El País se despede do Brasil, após denunciar crimes da
Lava Jato e prisão ilegal de Lula
Descrição: A edição em português do jornal espanhol EL PAÍS se despediu nesta
terça-feira (14/12) de seus leitores. Dia triste para pluralidade de ideias
nesses tempos de Jair Bolsonaro, Sergio Moro e tantos outros que flertam com o
autoritarismo e fascismo no Brasil. Muito triste. El Pais sempre fez grande
jornalismo,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/jornal-espanhol-el-pais-se-despededo-brasil-apos-denunciar-crimes-da-lava-jato-e-prisao-ilegal-de-lula/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-14 18:22:40
Título: 86% dos mortos em ações policiais no Rio de Janeiro são negros. É
preciso dizer mais?
Descrição: Na capital fluminense, o Rio, 90% são negros os abatidos em ações
policiais Segundo a Rede de Observatórios da Segurança, 1.245 pessoas morreram
no estado do Rio de janeiro em ações policiais no ano de 2020. Desses mortos 86%
eram negros. É preciso dizer mais?
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/86-dos-mortos-em-acoes-policiaisno-rio-de-janeiro-sao-negros-e-preciso-dizer-mais/
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: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 02:45:27

Título: Federação partidária: o PT deve embarcar nessa onda? – Por Julian
Rodrigues
Descrição: \Esse debate precisa ser feito com calma, consultando a militância
petista nos Estados e fazendo contas, fazendo projeções eleitorais também, por
que não?\
Url :https://revistaforum.com.br/rede/federacao-partidaria-o-pt-deve-embarcarnessa-onda-por-julian-rodrigues/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 02:19:47
Título: Espectadores questionam corte da GloboNews em analista que falava sobre
legado de Lula, vídeo
Descrição: Professor Fernando Abrucio fazia análise positiva dos governos Lula
para explicar sua liderança nas pesquisas quando foi interrompido por
apresentador, assista
Url :https://revistaforum.com.br/midia/espectadores-corte-globonews-analistalula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 01:22:39
Título: Marcelo Bretas é considerado novamente incompetente pelo STF
Descrição: Segundo conclusão da Corte, acusação de pagamento de propina de
empresas de transportes a Sérgio Cabral não tem conexão com a Justiça Federal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/marcelo-bretas-e-considerado-novamenteincompetente-pelo-stf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 00:45:30
Título: Anastasia, relator do golpe de Dilma, é eleito para o TCU no dia do
aniversário dela
Descrição: O senador, apadrinhado por Rodrigo Pacheco, venceu a disputa contra
Kátia Abreu e Fernando Bezerra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/anastasia-relator-do-golpe-de-dilma-eeleito-para-o-tcu-no-dia-do-aniversario-dela/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 00:01:44
Título: Como Bolsonaro usa sua “desconfiança” nas vacinas para manipular os
evangélicos
Descrição: Movimento antivacina no mundo é liderado por fundamentalistas
religiosos, nos EUA, ateus são os que mais se vacinam
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/como-bolsonaro-usa-suadesconfianca-nas-vacinas-para-manipular-os-evangelicos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 22:59:58
Título: Heleno diz que “toma dois Lexotan” para Bolsonaro não ser “drástico” com
STF
Descrição: General que chefia o GSI voltou à carga contra o Supremo e retomou a
lenga-lenga de que ministros da corte constitucional não deixam o presidente
extremista governar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/heleno-toma-dois-lexotan-bolsonarodrastico-stf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 22:47:46
Título: Fabiano Contarato recebe de Jaques Wagner estrela do PT: “Muita emoção”,
veja vídeo
Descrição: Senador saiu da Rede Sustentabilidade para se filiar ao Partido dos
Trabalhadores e já posou para foto fazendo o \L\ de Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fabiano-contarato-jaques-wagnerestrela-pt/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2021-12-14 22:08:12
Título: STF derruba habeas corpus e manda condenados da Kiss para a cadeia
Descrição: Decisão de Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, acatou
pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Os dois sócios da boate e os
dois integrantes da banda que se apresentava no local devem cumprir pena presos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/urgente-stf-derruba-habeas-corpuscondenados-kiss-cadeia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 21:55:34
Título: “Tinha certeza que os disparos foram de um policial”, diz namorado de
Kathlen Romeu
Descrição: As investigações concluíram que a jovem, grávida de quatro meses, foi
morta em ação policial: “Isso, de longe, não é suficiente. A gente quer Justiça,
que os policiais sejam punidos”, disse Marcelo Ramos Silva
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tinha-certeza-que-os-disparos-foram-deum-policial-diz-namorado-de-kathlen-romeu/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 20:50:04
Título: Barraco: Carla Zambelli faz ameaças em discussão do PL que libera caça
“esportiva”, vídeo
Descrição: Ainda durante a sessão, o deputado Nelson Barbudo mandou Tabata
Amaral ficar “quietinha e pianinho”, o que provocou revolta da parlamentar, veja
outro vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/barraco-carla-zambelli-faz-ameacas-emdiscussao-do-pl-que-libera-caca-esportiva-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 19:48:43
Título: Moro é investigado por contratos suspeitos nos EUA
Descrição: Além dos comentários sobre as notícias do dia, como a denúncia do TCU
contra Sergio Moro, por suspeita de conflito de interesses e enriquecimento
ilícito, conversamos hoje com Renata Mielli sobre democratização da mídia, de
17:00 às 17:30. De 17:30 as 18:00, conversamos com Menon, colunista de Esportes
do UOL, sobre política e eleições presidenciais. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/moro-e-investigado-por-contratossuspeitos-nos-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 19:29:02
Título: PT e Partido Comunista da China fazem simpósio de formação para a
juventude
Descrição: “Nosso objetivo é aprofundar o conhecimento da juventude brasileira
em relação à história de transformação da China”, diz Alexandre Pupo, da Direção
Nacional da Juventude do PT
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pt-e-partido-comunista-da-china-fazemsimposio-de-formacao-para-a-juventude/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 19:23:27
Título: Ciro Gomes chama Moro de covarde, dissimulado e despreparado
Descrição: Pré-candidato do PDT à presidência desafiou o ex-juiz para um debate:
\Escolha o dia, a hora, o formato e o temas que quiser\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-moro-covarde-dissimuladodespreparado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 16:09:07
Título: Flávio Dino dá novo aumento a professores e piso vai a R$ 7 mil
Descrição: Aumento será dado a todos os servidores públicos do Estado e
corresponde a um reajuste médio de 9%, o maior do Brasil. Governador falou sobre
o assunto em entrevista exclusiva ao Fórum Onze e Meia

Url :https://revistaforum.com.br/brasil/flavio-dino-da-novo-aumento-aprofessores-e-piso-vai-a-r-7-mil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 15:26:14
Título: Chile: Como foi o último debate presidencial antes da eleição de
domingo?
Descrição: Gabriel Boric, da frente de esquerda Apruebo Dignidad, enfrenta José
Antonio Kast, do Partido Republicano nas eleições presidenciais no Chile.
Url :https://revistaforum.com.br/global/chile-como-foi-o-ultimo-debatepresidencial-antes-da-eleicao-de-domingo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 14:20:56
Título: Censo 2022: IBGE abre 1,8 mil vagas temporárias, veja como se inscrever
Descrição: Remunerações previstas são de R$ 1.700 e R$ 3.677,27, para os cargos
de agente censitário de administração e informática e coordenador censitário de
área
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/censo-ibge-vagas-temporariasinscricao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 14:14:54
Título: Em artigo racista, colunista da Veja mostra como são criadas teses
fascistas que se propagam em grupos de ódio
Descrição: Em artigo, Vilma Gryzinski acusa \grupos de homens jovens e negros\
por roubos de lojas de \bolsas da Louis Vuitton, tênis da Nike, casacos da North
Face e maconha vendida legalmente\. \É uma realidade dos Estados Unidos de
hoje\.
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/plinioteodoro/em-artigo-racistacolunista-da-veja-mostra-como-sao-criadas-teses-fascistas-que-se-propagam-emgrupos-de-odio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 13:22:47
Título: “Crescimento em V”? Setor de serviços registra queda pelo segundo mês
consecutivo
Descrição: A telecomunicação foi o grupo com o pior resultado, retração foi
registrada em diversas capitais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/crescimento-v-servicos-quedaconsecutivo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 12:25:19
Título: Racismo no Globo de Ouro: entenda as polêmicas que envolvem a premiação,
que está sendo boicotada por astros e canais de TV
Descrição: Reportagem do LA Times revelou que, dos 87 membros da associação,
nenhum deles é negro
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/racismo-globo-ouro-polemicasboicotada-tv/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 12:02:21
Título: Jones Manoel, pré-candidato ao governo de Pernambuco, quer “frente de
esquerda popular e radical”
Descrição: Em entrevista exclusiva à Fórum, o historiador e influenciador
afirmou que quer estabelecer diálogos cada vez mais firmes com movimentos
populares e partidos como o PSOL e PT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jones-manoel-candidato-governopernambuco-propostas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 11:12:15
Título: Roberto Jefferson deve continuar preso, diz parecer da PGR para o STF

Descrição: O político foi preso em agosto a pedido da PF e denunciado ao STF
pela PGR com base no inquérito que apura a atuação de uma milícia digital que
atenta contra a democracia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/roberto-jefferson-deve-continuarpreso-diz-parecer-da-pgr-para-o-stf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-14 10:11:36
Título: Bolsonaro diz que é ‘proibido usar máscara’ em forró no Palácio do
Planalto
Descrição: Fala foi dada enquanto ele recebia um grupo de sanfoneiros em uma
cerimônia que comemorava o Dia do Forró
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-proibido-usar-mascara-forropalacio-do-planalto/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-14 10:00:22
Título: O limbo dos pardos e o desafio de definir quem é negro
Descrição: Cancelamento do curso de medicina de uma estudante prestes a se
formar expõe um impasse ao estabelecer uma negritude e o enorme racismo que
dificulta o trabalho de comissões de heteroidentificação.The post O limbo dos
pardos e o desafio de definir quem é negro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/14/limbo-dos-pardos-e-o-desafio-dedefinir-quem-negro/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-14 03:00:00
Título: Crise política e desafios para 2022: \Não nos movemos, apenas seguimos
caindo para um poço sem fundo\. Entrevista especial com Raphael Tsavkko Garcia
Descrição:
“O processo eleitoral de 2022 se tornou uma batalha de todos contra Bolsonaro e
nada mais”. É assim que o jornalista http://www.ihu.unisinos.br/615259-crisepolitica-e-desafios-para-2022-nao-nos-movemos-apenas-seguimos-caindo-para-umpoco-sem-fundo-entrevista-especial-com-raphael-tsavkko-garcia
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-15 04:30:35
Título: Negociações do Tesouro Direto suspensas? Saiba por que isso acontece e
como resgatar o dinheiro
Descrição: RIO — Nos últimos meses, o alto nível de volatilidade no mercado
financeiro tem feito com que o Tesouro Nacional realize pausas nas negociações
dos títulos públicos com mais frequência do que o habitual, o que pode deixar
alguns investidores mais inexperientes preocupados.Não há motivo para pânico, já
que esse tipo de procedimento é normal. Mas, para quem precisa de dinheiro
imediato, diversificar as aplicações da reserva de emergência pode ajudar a
evitar problemas.Juros:Com alta da Selic, renda fixa volta a ser um bom
investimento, dizem analistasA interrupção dos negócios é necessária quando o
Tesouro Nacional precisa atualizar o valor dos títulos do Tesouro Direto, para
que correspondam aos preços praticados no mercado, explica Liao Yu Chieh, head
de educação financeira do C6 Bank.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/negociacoes-do-tesourodireto-suspensas-saiba-por-que-isso-acontece-como-resgatar-dinheiro-25317923
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-15 04:30:34
Título: De improviso em improviso a economia se mantém estagnada
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/de-improviso-em-improviso-economia-semantem-estagnada-25319478
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-14 20:17:15
Título: Covid: ‘Hoje, não vacinados são quase 100% dos casos graves de covid’,
diz anestesista que enfrentou falta de sedativos no pico da pandemia

Descrição: Em março, Leonardo Camargo contou para a BBC News Brasil que estava
recorrendo a medicamentos em desuso porque o estoque de sedativos para intubação
estava prestes a acabar. Agora, o hospital onde ele trabalha, no Rio Grande do
Sul, está sem paciente com covid-19 na UTI pela primeira vez.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59640272?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-15 00:00:00
Título: Aliado de Lira preso três vezes tem gestão inundada com verba de emendas
Descrição: Na saída do aeroporto de Maceió, divisa com a cidade de Rio Largo,
uma placa presa em um viaduto não deixa margem para dúvidas. Nela, o presidente
da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), aparece ao lado do prefeito de Rio
Largo, Gilberto Gonçalves (PP), que o parabeniza. Na zona urbana da cidade,
placas se replicam com novas congratulações a Lira.Leia mais (12/15/2021 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/aliado-de-lira-preso-tres-vezes-tem-gestao-inundada-comverba-de-emendas.shtml
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Data: 2021-12-14 00:00:00
Título: PF vai começar a receber alertas de fraudes no esporte e manipulação de
resultados
Descrição: A Polícia Federal assinou um acordo com a empresa de monitoramento de
apostas esportivas Sportradar Integrity para receber informações sobre suspeitas
de fraudes e manipulação de resultados. O objetivo é passar a investigar com
mais atenção crimes no esporte brasileiro envolvendo apostas lastreadas em
competições.Leia mais (12/14/2021 - 23h31)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/pf-vai-comecar-a-receber-alertas-de-fraudes-noesporte-e-manipulacao-de-resultados.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-14 00:00:00
Título: MPF diz que Leo Pinheiro não apresentou provas e arquiva inquérito de
delação contra Haddad
Descrição: O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do inquérito em que
o ex-presidente da OAS Leo Pinheiro afirmou, em delação, ter dado R$ 3 milhões
ao PT para o pagamento de dívidas de campanha de Fernando Haddad a prefeito em
2013.Leia mais (12/14/2021 - 20h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/mpf-diz-que-leo-pinheiro-nao-apresentouprovas-e-arquiva-inquerito-de-delacao-contra-hadddad.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-14 00:00:00
Título: MPF pede arquivamento de caso que liga Lulinha a supostos repasses
ilegais da Oi
Descrição: O MPF (Ministério Público Federal) em São Paulo pediu na segundafeira (13) o arquivamento do inquérito que investiga o empresário Fábio Luís
Lula da Silva, o Lulinha, por supostos repasses ilegais da Oi às empresas do
grupo Gamecorp.Leia mais (12/14/2021 - 19h47)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/mpf-pede-arquivamento-de-caso-que-ligalulinha-a-supostos-repasses-ilegais-da-oi.shtml
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Título: PSOL terá Celso Giannazi na disputa com Milton Leite pela presidência da
Câmara de SP
Descrição: O PSOL lançou Celso Giannazi para a disputa da Presidência da Câmara
de São Paulo. O vereador deve ser o único nome da oposição ao prefeito Ricardo
Nunes (MDB) a concorrer com o atual chefe do legislativo municipal, Milton Leite
(DEM). A votação será na quarta (15).Leia mais (12/14/2021 - 18h00)
Url
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-14 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro publica portaria às pressas para liberar verba de
emendas
Descrição: Em semana decisiva para o Palácio do Planalto no Congresso, o governo
reagiu às pressas e prorrogou o prazo para liberação de emendas parlamentares
após ser avisado da insatisfação de aliados do presidente Jair Bolsonaro
(PL).Leia mais (12/14/2021 - 17h18)
Url
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-15 00:26:00
Título: Especialistas cobram políticas públicas de saúde, educação e trabalho
para autistas
Descrição: Tema foi debatido pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas
com Deficiência
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/838943-especialistas-cobram-politicaspublicas-de-saude-educacao-e-trabalho-para-autistas/
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Data: 2021-12-14 22:48:00
Título: Entidade destaca necessidade de cobrar empresas do 5G sobre
conectividade das escolas públicas
Descrição: Tema foi discutido em audiência pública da subcomissão que acompanha
a implantação da nova tecnologia de internet móvel
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/838774-entidade-destaca-necessidade-decobrar-empresas-do-5g-sobre-conectividade-das-escolas-publicas/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-15 05:25:47
Título: Putin: relações entre Rússia e China são verdadeiro modelo no século XXI
Descrição: As relações entre a Rússia e a China são um verdadeiro modelo no
século XXI, afirmou o presidente russo Vladimir Putin durante encontro com o
líder chinês, Xi Jinping.
Url :https://br.sputniknews.com/20211215/putin-relacoes-entre-russia-e-chinasao-verdadeiro-modelo-no-seculo-xxi-20695972.html
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Título: Fux não permitirá participação de Bolsonaro na posse de Mendonça sem
teste de COVID-19, diz site
Descrição: A posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André
Mendonça, exigirá protocolos sanitários de todos os participantes.
Url :https://br.sputniknews.com/20211215/fux-nao-permitira-participacao-debolsonaro-na-posse-de-mendonca-sem-teste-de-covid-19-diz-site-20695334.html
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Título: Autoridades dos EUA e da Palestina fazem a 1ª reunião em 5 anos

Descrição: Depois de cerca de cinco anos sem negociações programadas,
autoridades norte-americanas e palestinas se reuniram virtualmente nesta terçafeira (14).
Url :https://br.sputniknews.com/20211214/autoridades-dos-eua-e-da-palestinafazem-a-1-reuniao-em-5-anos-20691336.html

