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Fonte: Jacobin
Data: 2021-12-15
Título: Por que as ideias de Paulo Freire continuam tão poderosas
Descrição: Um camarada de longa data do educador socialista Paulo Freire, o 
importante pedagogo marxista da Chapman University, Peter McLaren, explica como 
sua vida e obra impactaram o mundo e permanecem profundamente relevantes para a 
transformação do mundo hoje. Neste ano comemora-se o centésimo aniversário de 
nascimento do filósofo brasileiro Paulo Freire. Mais amplamente conhecido por 
seu magistral Pedagogia do oprimido, Freire continua a ser uma estrela-guia para
professores que trabalham em comunidades assoladas pela pobreza ao redor do 
globo e para todos aqueles que procuram um senso de justiça em um mundo injusto.
Todo educador de mentalidade crítica usou Freire em algum momento de seu ensino 
– seja para entender o mundo confuso dos oprimidos ou como a inspiração que os 
levou a ver a docência como uma maneira de derrubar as assimetrias de poder e de
privilégios da sociedade. Os programas de alfabetização de Freire para o 
empoderamento de camponeses são hoje usados em diversos países ao redor do globo
e Pedagogia do oprimido é atualmente o terceiro trabalho mais citado nas 
ciências sociais e o primeiro na área da educação.
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/por-que-as-ideias-de-paulo-freire-
continuam-tao-poderosas/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 22:50:50
Título: STF forma maioria e mantém obrigatoriedade do “passaporte da vacina”
Descrição: Determinação exige apresentação do comprovante para brasileiros e 
estrangeiros que residem no país e que viajaram para fora a partir do dia 14 de 
dezembro
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/stf-forma-maioria-e-mantem-
obrigatoriedade-do-passaporte-da-vacina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 21:45:37
Título: Enquanto gasolina bate R$ 7, Petrobras distribui a acionistas privados 
R$ 42,4 bi
Descrição: A Bancada do PT na Câmara já acionou o MPF contra o presidente da 
Petrobras, Joaquim Silva e Luna, em função dos constantes aumentos dos preços 
dos combustíveis
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/enquanto-gasolina-bate-r-7-petrobras-
distribui-a-acionistas-privados-r-424-bi/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-15 09:31:14
Título: Com preço recorde, consumo de carne é o menor em 16 anos
Descrição: Mistura de inflação alta com aumento da pobreza vem tirando a carne 
bovina do cardápio de um número cada vez maior de famílias no Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59653752?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-15 18:01:09
Título: “Deixo de comer para dar aos meus filhos”
Descrição: Mães que sustentam sozinhas suas famílias foram atingidas em cheio 
pela perda de emprego e renda, mulheres são sempre as últimas a comer
Url :https://apublica.org/2021/12/deixo-de-comer-para-dar-aos-meus-filhos/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-15
Título: São Paulo terá marchas de protesto por emprego e comida antes do Natal
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Descrição: A Central de Movimentos Populares vai realizar no dia 21 de dezembro 
uma série de marchas simultâneas na cidade de São Paulo contra a carestia e por 
emprego e comida. Estão confirmados atos em 10 locais próximos a supermercados. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/sao-paulo-tera-marchas-de-protesto-por-
emprego-e-comida-antes-do-natal 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-15 09:29:55
Título: Mentiras na ONU, isolado no G20: relembre vexames internacionais do 
governo Bolsonaro em 2021
Descrição: No ano que marcou volta das viagens presidenciais, presidente foi 
alvo de chacota, manifestações e constrangimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/15/mentiras-na-onu-isolado-no-g20-
relembre-vexames-internacionais-do-governo-bolsonaro-em-2021

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Diante da crise, brasileiros buscam emprego no Paraguai
Descrição: Apesar de ter IDH mais baixo que o do Brasil, país vizinho está entre
os dez que mais abrigam imigrantes brasileiros. Um deles é o engenheiro civil 
Adriano Galvão Ribeiro, que emigrou após ficar desempregado.
Url :https://www.dw.com/pt-br/diante-da-crise-brasileiros-buscam-emprego-no-
paraguai/a-60104535?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-15 16:18:49
Título: Morre bell hooks, escritora e um dos maiores nomes do feminismo negro
Descrição: A informação foi confirmada por sua família ao jornal local Lexington
Herald-Leader. Ela tinha 69 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/15/morre-bell-hooks-escritora-e-um-
dos-maiores-nomes-do-feminismo-negro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 15:28:53
Título: Paulo Paim: “É fundamental engajar agentes de segurança pública na luta 
antirracista”
Descrição: Estudo realizado pela Rede de Observatórios da Segurança revela que 
nas capitais Salvador, Recife e Fortaleza “todas as pessoas mortas pela polícia 
no último ano são negras”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/paulo-paim-engajar-agentes-seguranca-
luta-antirracista/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-15 18:31:50
Título: Campanha “Natal Sem Fome” do MST vai partilhar alimentos em 30 cidades 
do Paraná
Descrição: Expectativa é distribuir cerca de 95 toneladas de alimentos frescos e
industrializados e 3 mil marmitas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/15/campanha-natal-sem-fome-do-mst-
vai-partilhar-alimentos-em-30-cidades-do-parana

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 12:01:48
Título: Com Bolsonaro, 75% dos brasileiros deixaram de comer picanha, diz 
pesquisa
Descrição: Atualmente, apenas 1% da população consome filé mignon. O consumo de 
picanha e salmão não chega nem a 1%. Mais de 60% começaram a fazer bicos para 
pagar as contas do mês, mostra estudo.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-bolsonaro-75-dos-brasileiros-
deixaram-de-comer-picanha-diz-pesquisa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 19:20:34
Título: Cristiano Zanin dá aula sobre “lawfare” após operação da PF contra Ciro 
e Cid Gomes
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Descrição: Embora não tenha citado nominalmente os irmãos, o advogado de Lula 
destacou: “O ‘lawfare’ é muito mais do que a politização da Justiça, consiste no
‘uso estratégico do Direito para deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um 
inimigo’”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cristiano-zanin-da-aula-sobre-lawfare-
apos-operacao-da-pf-contra-ciro-e-cid-gomes/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Lula e Gleisi Hoffmann saem em apoio a Ciro Gomes após ação da PF
Descrição: A ação da Polícia Federal contra o pré-candidato do PDT à 
presidência, Ciro Gomes, pode ter o condão de promover uma reaproximação entre 
ele e o também concorrente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando Lula foi 
condenado e preso, Ciro foi uma das vozes mais atuantes em solidariedade a ele. 
Ciro também foi [ ]The post Lula e Gleisi Hoffmann saem em apoio a Ciro Gomes 
após ação da PF appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/lula-e-gleisi-hoffmann-saem-
em-apoio-a-ciro-gomes-apos-acao-da-pf/

Fonte: MST
Data: 2021-12-15
Título: Após pressão o PL da grilagem é retirado da pauta da Alesp desta quarta 
(15)
Descrição: É a segunda vez que a votação do PL410 é adiada após pressão 
contrária aos retrocessos nas políticas fundiárias em São Paulo, que estão sendo
impulsionadas por João Dória
Url : https://mst.org.br/2021/12/15/apos-pressao-o-pl-da-grilagem-e-retirado-da-
pauta-da-alesp-desta-quarta-15/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-15
Título: 3ª Turma do TST forma maioria a favor de vínculo empregatício entre motorista e 
Uber
Descrição: Uma das oito turmas do Tribunal Superior do Trabalho (TST) formou 
maioria a favor do reconhecimento de vínculo de emprego entre um motorista e a 
Uber. O recurso já havia sido negado pelos ministros da 4ª e 5ª turmas.
Nesta quarta-feira (15), dois dos três ministros da 3ª Turma do TST votaram a 
favor do vínculo de emprego, mas o julgamento não terminou porque o ministro 
Alexandre Agra Belmonte pediu vistas, ou seja, mais tempo para analisar o 
processo e votar. Quando o julgamento for retomado for concluído, o caso deve 
ser levado à Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, para 
uniformização do entendimento na Corte trabalhista.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/3-turma-do-tst-forma-maioria-a-favor-de-
vinculo-empregaticio-entre-motorista-e-u-ec69 

Fonte: Montedo
Data: 2021-12-15
Título: PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico em aviões da FAB
Descrição: A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15/12), a quinta 
fase da Operação Quinta Coluna, com o objetivo de aprofundar as investigações 
relativas à lavagem de dinheiro feita pelo chefe de uma associação criminosa 
responsável por remeter drogas para a Europa a partir de aeronaves da Força 
Aérea Brasileira (FAB). Os policiais federais cumprem cinco mandados de busca e 
apreensão em Brasília e Florianópolis (SC). A Justiça Federal também determinou 
o sequestro e bloqueio de cinco imóveis; uma academia de ginástica; R$ 2 
milhões, referentes a um empréstimo realizado pelo investigado; dois veículos de
luxo; R$ 1,6 milhão de contas do investigado e empresas do suspeito.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/12/15/pf-faz-operacao-contra-lavagem-de-
dinheiro-do-trafico-em-avioes-da-fab/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-15 17:35:52
Título: Em carta ao \Papai Noel\, criança conta operação no Salgueiro: \Mataram 
20 e jogaram no mangue\

https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/lula-e-gleisi-hoffmann-saem-em-apoio-a-ciro-gomes-apos-acao-da-pf/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/lula-e-gleisi-hoffmann-saem-em-apoio-a-ciro-gomes-apos-acao-da-pf/
https://www.montedo.com.br/2021/12/15/pf-faz-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro-do-trafico-em-avioes-da-fab/
https://www.montedo.com.br/2021/12/15/pf-faz-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro-do-trafico-em-avioes-da-fab/
https://www.cut.org.br/noticias/3-turma-do-tst-forma-maioria-a-favor-de-vinculo-empregaticio-entre-motorista-e-u-ec69
https://www.cut.org.br/noticias/3-turma-do-tst-forma-maioria-a-favor-de-vinculo-empregaticio-entre-motorista-e-u-ec69
https://mst.org.br/2021/12/15/apos-pressao-o-pl-da-grilagem-e-retirado-da-pauta-da-alesp-desta-quarta-15/
https://mst.org.br/2021/12/15/apos-pressao-o-pl-da-grilagem-e-retirado-da-pauta-da-alesp-desta-quarta-15/
https://revistaforum.com.br/politica/cristiano-zanin-da-aula-sobre-lawfare-apos-operacao-da-pf-contra-ciro-e-cid-gomes/
https://revistaforum.com.br/politica/cristiano-zanin-da-aula-sobre-lawfare-apos-operacao-da-pf-contra-ciro-e-cid-gomes/


Descrição: Carta faz parte da campanha \Papai Noel dos Correios\, que reúne 
pedidos de crianças de até 10 anos, veja como colaborar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/15/em-carta-ao-papai-noel-crianca-
conta-operacao-no-salgueiro-mataram-20-e-jogaram-no-mangue
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-15 17:17:27
Título: Morre Sandra Starling, primeira mulher a se candidatar ao governo de 
Minas Gerais
Descrição: Aos 77 anos de idade, a servidora pública possuía uma longa 
trajetória profissional e política
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/15/morre-sandra-starling-primeira-
mulher-a-se-candidatar-ao-governo-de-minas-gerais
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasileiro que identificou a ômicron é destaque da \Nature\
Descrição: O bioinformata Tulio de Oliveira foi escolhido pelos editores da 
renomada revista científica como uma das 10 personalidades que fizeram a 
diferença em 2021.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasileiro-que-identificou-a-ômicron-é-destaque-
da-nature/a-60139357?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-15 17:08:31
Título: IBGE abre inscrição para seleção de 207 mil trabalhadores para o Censo 
2022
Descrição: As inscrições abrem às 16h desta quinta-feira (15) e terminam às 16h 
de 29 de dezembro deste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/15/ibge-abre-inscricao-para-
selecao-de-207-mil-trabalhadores-para-o-censo-2022

Fonte: Vatican News - Português
Título: Santa Sé: criar um organismo para o uso pacífico da inteligência
Descrição: Na ONU em Genebra, mons. Putzer falou durante uma sessão sobre 
armamento, para lançar a proposta do Vaticano de um organismo internacional que 
oriente a tecnologia militar mais avançada para o desenvolvimento de sistemas 
úteis para o \bem comum de toda a família humana\.                    Leia tudo 
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-12/santa-se-criar-um-
organismo-para-o-uso-pacifico-da-inteligencia.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campanha suja da ultra-direita no Chile
Descrição: 16 de diciembre de 2021,   1:14Santiago de Chile, 16 dic (Prensa 
Latina) Espalhar notícias falsas, criar medos entre o povo e desqualificar a 
oposição são estratégias utilizadas hoje pela extrema-direita no Chile durante a
campanha para as eleições presidenciais.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495974&SEO=campana-sucia-de-
la-ultraderecha-en-chile

Fonte: Poder360
Título: ONU acusa Colômbia de violações de direitos humanos em protestos
Descrição: Relatório documenta violência policial, abusos sexuais e 
discriminação de gênero e racial
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/onu-acusa-colombia-de-violacoes-
de-direitos-humanos-em-protestos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-15 10:09:10
Título: Alba-TCP celebra 20ª cúpula para debater cenário do progressismo na 
América Latina
Descrição: Encontro entre chefes de Estado acontece em Havana e marca 17 anos da
Aliança
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/15/alba-tcp-celebra-20-cupula-para-
debater-cenario-do-progressismo-na-america-latina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-15 08:02:42
Título: \Não há maneira\, diz ministro da Economia da Argentina sobre prazos de 
dívida com FMI
Descrição: Martín Guzmán critica acordo fechado por Macri e destaca que país 
está \negociando com o resto do mundo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/15/nao-ha-maneira-diz-ministro-da-
economia-da-argentina-sobre-prazos-de-divida-com-fmi
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-15 23:32:01
Título: Chifrado por Bolsonaro, líder do governo no Senado pede para sair
Descrição: O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), pediu
para sair nesta quarta-feira (15/12) após ser chifrado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Fernando Bezerra foi preterido da vaga de novo ministro do 
Tribunal de Contas da União (TCU). O Palácio do Planalto trabalhou na surdina 
pelo senador Antonio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/chifrado-por-bolsonaro-lider-do-
governo-no-senado-pede-para-sair/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-15 14:55:32
Título: Lula se solidaria com Ciro Gomes, que agradece a manifestação do ex-
presidente Lula
Descrição: Obrigado presidente Lula. O estado policial de Bolsonaro é uma ameaça
à democracia e a todos os democratas, agradeceu Ciro O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, do PT, pelas rede sociais, se solidarizou com os irmãos Ciro e 
Cid Gomes que tiveram nesta quarta (15/12) suas casas invadidas pela  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/lula-se-solidaria-com-ciro-gomes-
que-agradece-a-manifestacao-do-ex-presidente-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-15 13:34:52
Título: Ciro Gomes divulga nota oficial sobre ação da Polícia Federal de 
Bolsonaro, leia a íntegra
Descrição: A Polícia Federal, subordinada ao presidente Jair Bolsonaro (PL), 
pode ter dado um tiro próprio pé ao desencadear operação contra o ex-ministro 
Ciro Gomes (PDT) nas vésperas das eleições de 2022. Em nota oficial, divulgada 
nesta quarta-feira (15/12), Ciro disse que a ação policial teve o objetivo claro
de tentar  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/ciro-gomes-divulga-nota-oficial-
sobre-acao-da-policia-federal-de-bolsonaro-leia-a-integra/
 
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-ja-
ganhou-mesmo-com-possibilidade-de-vitoria-de-lula-no-primeiro-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 09:00:03
Título: “Martelo já foi batido” sobre chapa Lula e Alckmin, diz jornalista
Descrição: A jornalista Mônica Bergamo, na coluna Painel da Folha de S.Paulo 
desta quinta-feira (16), afima que o martelo já foi batido para a formação da 
chapa com Lula (PT) e Geraldo Alckmin (Sem partido) para a disputa das eleições 
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presidenciais em 2022. As coisas só mudariam no caso de uma alteração radical na
conjuntura política, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/martelo-ja-foi-batido-sobre-chapa-
lula-e-alckmin-diz-jornalista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 01:11:36
Título: VÍDEO: presidente da Caixa pede para funcionários fazerem flexões e 
darem piruetas
Descrição: Fenae reagiu com indignação às cenas em que Pedro Guimarães aparece 
pedindo coisas que nada têm a ver com as funções atribuídas a esses 
trabalhadores concursados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-presidente-caixa-funcionarios-
flexoes-piruetas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 01:10:29
Título: Natália Bonavides diz que Ratinho incitou seu homicídio: “Já estamos 
buscando a Justiça”
Descrição: Carlos Massa, o bolsonarista Ratinho, sugeriu \metralhadora\ para \
eliminar\ Natália Bonavides e destilou uma série de ataques misóginos à deputada
durante programa em sua rádio
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/natalia-bonavides-ratinho-homicidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 00:55:14
Título: Importunação sexual: Fernando Cury se torna réu por assédio a Isa Penna
Descrição: A denúncia foi aceita por unanimidade pelos 24 desembargadores que 
integram o Órgão Especial do TJ-SP
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/importunacao-sexual-fernando-cury-se-
torna-reu-por-assedio-a-isa-penna/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 00:18:05
Título: Há 10 anos saía do Iraque o último soldado dos EUA, deixando um país 
arrasado
Descrição: Ocupada por oito anos, a nação árabe governada durante décadas por 
Saddam Hussein é agora um perigoso caldeirão assolado por uma crise 
socioeconômica infinita
Url :https://revistaforum.com.br/global/10-anos-saia-iraque-ultimo-soldado-eua-
pais-arrasado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 23:58:49
Título: Luisa Mell detona Carla Zambelli por PL que libera caça: “Completamente 
despreparada”
Descrição: A ativista pelos direitos dos animais criticou a bolsonarista: “As 
mortes por diversão na caça, se aprovado o PL, estarão nas mãos de Zambelli. 
Lembrem-se disso ano que vem quando ela pedir voto”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/luisa-mell-detona-carla-zambelli-por-
pl-que-libera-caca-completamente-despreparada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 23:24:54
Título: Bolsonaro diz que demitiu equipe do Iphan por causa de interdição em 
loja da Havan
Descrição: Sem qualquer constrangimento, presidente contou ainda que não 
conhecia órgão federal e pediu para que ministro explicasse o que era “Iphan com
ph”. Declaração vergonhosa gerou aplausos na plateia da Fiesp
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-demitiu-iphan-causa-
interdicao-loja-havan/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 21:30:23
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Título: Polícia alemã prende grupo antivacina que planejava matar governador
Descrição: Michael Kretschmer, líder político da Saxônia, seria alvo de atentado
a tiros e flechadas por exigir que população local se imunize contra a Covid-19.
Região é o reduto do partido de extrema direita AfD
Url :https://revistaforum.com.br/global/policia-alema-prende-grupo-antivacina-
matar-governador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 20:45:36
Título: MPF quer que governo Bolsonaro pague R$ 62,5 bi às famílias de vítimas 
da Covid
Descrição: Os procuradores pedem que os familiares dos mortos pela doença sejam 
indenizados em R$ 100 mil e as famílias de sobreviventes com sequelas graves, em
R$ 50 mil
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mpf-quer-que-governo-bolsonaro-
pague-r-625-bi-as-familias-de-vitimas-da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 20:14:47
Título: Haddad desmente colunista do Correio Braziliense sobre candidatura ao 
Senado
Descrição: Informação do blog do jornalista Vicente Nunes, vinculado ao jornalão
da capital federal, causou burburinho nas redes, mas não durou muito, sendo 
desmentida pelo próprio petista no Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-desmente-correio-braziliense-
candidatura-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 19:30:33
Título: PF faz operação contra Ferreira Gomes
Descrição: No programa de hoje conversamos com a economista Juliane Furno, 
economista-chefe do Iree, o ex-deputado Wadih Damous e o cientista político 
Darlan Montenegro. Vamos comentar a operação da Polícia Federal contra os 
Ferreira Gomes, e o uso do lawfare nas eleições de 2022. #RevistaFórum #TVFórum 
#aovivo Apoie o jornalismo da Revista Fórum!Assine aqui: 
https://revistaforum.com.br/apoieDOE COM [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pf-faz-operacao-contra-ferreira-gomes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 17:14:14
Título: Dilma se solidariza com Ciro e Cid Gomes: “Repudio o arbítrio e a 
perseguição a eles”
Descrição: Presidenta nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR)
afirmou que a ação da PF contra os irmãos Ferreira Gomes \é a reestreia do 
lavajatismo na eleição de 22\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dilma-se-solidariza-com-ciro-e-cid-
gomes-repudio-o-arbitrio-e-a-perseguicao-a-eles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 16:08:20
Título: Boulos acha estranha ação contra Ciro, que disputa terceira via com 
Moro, “o rei do lawfare”
Descrição: Em entrevista ao Fórum Onze e Meia, líder do MTST disse que discorda 
de uma possível aliança entre Lula e Geraldo Alckmin e que o \casamento\ não 
deve se concretizar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-acao-ciro-que-disputa-terceira-
via-com-moro-o-rei-do-lawfare/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 16:06:15
Título: Governador Wellington Dias aumenta proposta de reajuste dos servidores 
de 8,83% para 10%
Descrição: O secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, declarou que a 
medida tem por objetivo valorizar o servidor público do estado do Piauí
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governador-wellington-dias-reajuste-
servidores-10/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 15:23:35
Título: Lula cita censura de analista na Globonews: “cortou porque estava 
falando bem de mim”, veja vídeo
Descrição: Cientista político Fernando Abrucio, da FGV, foi interrompido quando 
analisava na GloboNews os motivos de Lula liderar as pesquisas de intenção de 
voto: \As pessoas têm a memória do governo Lula\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-cita-censura-de-analista-na-
globonews-cortou-porque-estava-falando-bem-de-mim-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 14:03:37
Título: Juiz quebra sigilo bancário e telefônico de Ciro e Cid Gomes
Descrição: Nas redes, deputado André Figueiredo (PDT-CE) expôs decisão do juiz 
que autorizou ação da PF contra Ciro inocentando \um neonazista\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiz-quebra-sigilo-bancario-e-
telefonico-de-ciro-e-cid-gomes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 14:00:05
Título: Bolsonaro usa Vaza Jato para ameaçar Dallagnol: “Tráfico de influência”
Descrição: Presidente prometeu mostrar em sua live nesta quinta-feira (16) 
mensagens que provam que Dallagnol e o procurador Vladimir Aras queriam colocar 
um nome de interesse da Lava Jato na PGR
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-vaza-jato-dallagnol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 13:46:01
Título: Biografia de Lula é citada pelo The Guardian em lista de “livros para 
entender o mundo”
Descrição: O jornal britânico divulgou nesta quinta lista com obras que foram 
indicadas pelos jornalistas da publicação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/biografia-lula-guardian-lista-livros-
mundo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 12:00:08
Título: Ciro e Cid Gomes são alvos de operação de busca e apreensão da PF
Descrição: A PF afirma que as investigações tiveram início no ano de 2017. Foram
identificados indícios de esquema criminoso envolvendo pagamentos de propinas no
processo licitatório da Arena Castelão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/urgente-ciro-e-cid-gomes-sao-alvos-de-
operacao-de-busca-e-apreensao-da-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 10:19:31
Título: Crise na Capes: Diretor de Avaliação pede demissão após renúncia de 
pesquisadores
Descrição: Mais de cem cientistas já pediram exoneração de seus cargos no órgão.
Pesquisadores acusam a Capes de não respaldar o trabalho de avaliação 
desempenhado por eles
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/crise-capes-diretor-de-avaliacao-
demissao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-15 09:05:17
Título: Para tentar evitar golpe, ex-ministro militar de Bolsonaro assume 
direção-geral do TSE
Descrição: General da reserva, Fernando Azevedo e Silva, que foi demitido em 
março, assume a direção-geral do TSE em 2022 para se antecipar a uma tentativa 
de golpe de Bolsonaro, que derrete nas pesquisas
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/para-tentar-evitar-golpe-ex-ministro-
militar-de-bolsonaro-assume-direcao-geral-do-tse/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-16 06:14:07
Título: Entrevista: 'Vivemos uma ditadura do sistema financeiro', diz ex-
banqueiro que agora trabalha com MST
Descrição: O carioca Eduardo Moreira, que ajudou a 'hackear' o próprio mercado 
para financiar projetos do MST, vê os bancos como o fator que mais corrói a 
democracia.The post Entrevista: &#8216,Vivemos uma ditadura do sistema 
financeiro&#8217,, diz ex-banqueiro que agora trabalha com MST appeared first on
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/16/vivemos-ditadura-sistema-financeiro-ex-
banqueiro-trabalha-mst-eduardo-moreira/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-15 03:00:00
Título: “Auxílio Brasil” coloca em risco a sobrevivência de metade da população 
brasileira. Entrevista especial com Rudá Ricci
Descrição: No Brasil, o debate sobre a http://www.ihu.unisinos.br/615292-
problemas-do-auxilio-brasil-colocam-em-risco-a-sobrevivencia-de-metade-da-
populacao-brasileira-entrevista-especial-com-ruda-ricci
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-15 22:42:18
Título: Insultos a mulheres no parto são 'ponta do iceberg' da violência 
obstétrica no Brasil, diz médica
Descrição: Áudio e vídeo de influenciadora mostram xingamentos durante parto, 
mas médico nega, no Brasil, estudo mostra que são poucas as mulheres que 
conseguem parir sem intervenções médicas nem sempre necessárias, pactuadas ou 
humanizadas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59677083?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-16 00:00:00
Título: André Mendonça é cereja no bolo do projeto de poder evangélico, diz 
teólogo, ouça podcast
Descrição: O ex-advogado-geral da União André Mendonça é empossado nesta quinta 
(16) como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), depois de esperar por 
meses que o Senado ratificasse a sua indicação ao cargo.Leia mais (12/16/2021 - 
05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2021/12/andre-mendonca-e-cereja-no-bolo-do-projeto-de-poder-
evangelico-diz-teologo-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-15 00:00:00
Título: Queiroga falta em audiência da Câmara sobre combate à Covid e pode ser 
convocado
Descrição: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deixou de comparecer nesta 
quarta-feira (15), pela segunda vez, a uma audiência convocada pela Comissão de 
Seguridade da Câmara dos Deputados. O colegiado solicitou sua presença para 
discutir a fiscalização de entrada em aeroportos do país e medidas emergenciais 
para ampliar a vacinação e a testagem contra a Covid-19.Leia mais (12/15/2021 - 
23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/queiroga-falta-em-audiencia-da-camara-sobre-
combate-a-covid-e-pode-ser-convocado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-15 00:00:00
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Título: Haddad lança em 2022 livro que surgiu a partir de conversa com Noam 
Chomsky e Roberto Schwarz
Descrição: O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) vai lançar o livro \O
Terceiro Excluído - Contribuição para uma Antropologia Dialética\ em abril de 
2022. A obra, que sai pela Zahar, surgiu a partir de uma conversa com o filósofo
Noam Chomsky e o crítico literário Roberto Schwarz, ocorrida uma semana antes do
primeiro turno das eleições de 2018. Naquele ano, Haddad disputou a 
Presidência.Leia mais (12/15/2021 - 20h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/haddad-lanca-em-2022-livro-que-surgiu-a-
partir-de-conversa-com-noam-chomsky-e-roberto-schwarz.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-15 00:00:00
Título: Juiz do caso Ciro Gomes sofreu censura por prisão e absolveu homem que 
negou Holocausto
Descrição: O juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, que autorizou as buscas 
nas casas do presidenciável Ciro Gomes e de seus irmãos, já sofreu uma censura 
do TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) por dar voz de prisão de 
maneira considerada arbitrária.Leia mais (12/15/2021 - 18h33)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/juiz-do-caso-ciro-gomes-sofreu-censura-por-prisao-e-
absolveu-homem-que-negou-holocausto.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-15 00:00:00
Título: Bezerra Coelho entrega cargo de líder de Bolsonaro após derrota para 
vaga no TCU
Descrição: Após derrota na disputa pela vaga do TCU (Tribunal de Contas da 
União), o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), decidiu 
entregar seu cargo nesta quarta-feira (15).Leia mais (12/15/2021 - 11h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/bezerra-coelho-entrega-cargo-de-lider-de-bolsonaro-apos-
derrota-para-vaga-no-tcu.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-16 01:38:00
Título: Câmara pode votar nesta quinta-feira projeto de refinanciamento de 
dívidas de microempresas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/839672-camara-pode-votar-nesta-quinta-
feira-projeto-de-refinanciamento-de-dividas-de-microempresas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-16 01:13:00
Título: Câmara aprova projeto que reformula o Sistema Nacional de Crédito 
Cooperativo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/839620-camara-aprova-projeto-que-
reformula-o-sistema-nacional-de-credito-cooperativo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-16 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 16 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (16), marcada pela invasão armada da sede do 
governo líbio, pela inclusão de narcotraficantes do PCC na lista de sanções 
americanas e pela queda de um avião com o produtor musical Flow La Movie a 
bordo.
Url :https://br.sputniknews.com/20211216/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-quinta-feira-16-de-dezembro-20710005.html
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Data: 2021-12-16 00:50:26
Título: Passaporte da vacina: STF forma maioria por exigência do comprovante, 
mas abre brecha
Descrição: Na quarta-feira (15), o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria
de votos para manter decisão do ministro Luís Roberto Barroso a favor da 
exigência do passaporte vacinal para entrada no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/20211216/passaporte-da-vacina-stf-forma-maioria-
por-exigencia-do-comprovante-mas-abre-brecha-20708269.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-15 19:42:15
Título: Bolsonaro admite troca no Iphan após reclamação de empresário
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta quarta-feira (15) que fez 
trocas na direção do Iphan para ajudar empresário e aliado político.
Url :https://br.sputniknews.com/20211215/bolsonaro-admite-troca-no-iphan-apos-
reclamacao-de-empresario-20707406.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-15 16:47:39
Título: Após 33 anos, Geraldo Alckmin deixa PSDB e fala sobre 'tempo de mudança'
Descrição: Ex-governador se desliga do partido que ajudou a fundar e diz que é 
hora de \novos rumos\. Saída da legenda enfatiza a hipótese de Alckmin se tornar
vice de Lula para as eleições 2022.
Url :https://br.sputniknews.com/20211215/apos-33-anos-geraldo-alckmin-deixa-
psdb-e-fala-sobre-tempo-de-mudanca-20705021.html
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