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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-16 17:18:56
Título: Datafolha: Lula pode vencer no 1º turno e tem larga vantagem sobre
Bolsonaro, Moro e Ciro
Descrição: Levantamentos do IPEC e da CNT/MDA também apontaram chance de vitória
do ex-presidente sem necessidade de 2º turno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/16/datafolha-lula-pode-vencer-no-1turno-e-tem-larga-vantagem-sobre-bolsonaro-moro-e-ciro
Fonte: Congresso em Foco
Título: Lula chega a 48% das intenções contra 22% de Bolsonaro e 9% de Moro,
indica Datafolha
Descrição: Nova pesquisa publicada na tarde desta quinta-feira (16), pelo
Datafolha, indica que o ex-presidente Lula (PT) mantém uma liderança folgada
contra concorrentes rumo à eleição de 2022. Se a votação fosse hoje, indica o
instituto, o petista teria 48% das intenções de voto, contra 22% de Jair
Bolsonaro (PL), 9% de Sergio Moro (Podemos) e [ ]The post Lula chega a 48% das
intenções contra 22% de Bolsonaro e 9% de Moro, indica Datafolha appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/datafolha-lula-vai-48-contra22-de-bolsonaro-e-9-de-moro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 01:45:41
Título: PF diz que Bolsonaro fez live para desinformar sobre urnas e “levar
população ao erro”
Descrição: Em relatório enviado ao STF, a PF aponta que o presidente buscou
promover a desinformação sobre sistema eleitoral e alimentar teorias
conspiratórias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pf-bolsonaro-live-desinformar-urnaslevar-populacao-erro/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-12-16
Título: Supermercado é ocupado por famílias que pedem comida
Descrição: O supermercado Extra, no bairro da Madalena, em Recife, foi
protagonista de uma cena muito triste. Cerca de 200 pessoas ocuparam a loja em
busca por comida. A maioria era crianças e mulheres amamentando. O ato é um
apelo para que as pessoas possam ter comida na mesa. O objetivo das famílias que
participaram do manifesto não era comprar alimentos, mas pedir cestas básicas à
empresa.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/supermercado-familiaspedem-comida/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 17:29:38
Título: Atos por emprego e contra fome denunciam tragédia social no Brasil de
Bolsonaro
Descrição: O objetivo é denunciar a grave crise de desemprego, falta de renda,
carestia e fome que atingem o país, manifestações estão marcadas para 21 de
dezembro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/atos-por-emprego-e-contra-fomedenunciam-tragedia-social-no-brasil-de-bolsonaro/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-16 18:32:18
Título: Covid: liberação de vacina da Pfizer para crianças é excelente notícia e
traz 'horizonte melhor para 2022', avaliam especialistas

Descrição: A Anvisa anunciou na quinta-feira (16/12) que uma versão do
imunizante poderá ser aplicada em crianças brasileiras de 5 a 11 anos. Entenda a
importância de proteger o público infantil contra o coronavírus e as
perspectivas para o início da campanha de vacinação nesta faixa etária.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59691186?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 23:44:15
Título: Intimidação? Bolsonaro diz que pediu à Anvisa “lista” de quem aprovou
vacina para crianças
Descrição: Em live, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou que não gostou da
decisão de liberar a vacinação em crianças
Url :https://revistaforum.com.br/politica/intimidacao-bolsonaro-anvisa-vacinapara-criancas/
Fonte: Poder360
Título: Queiroga diz que crianças não receberão vacina contra covid em 2021
Descrição: Depois de a Anvisa liberar a imunização, ministro afirma que decisão
terá de passar por 2ª avaliação
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/queiroga-diz-que-criancas-naoreceberao-vacina-contra-covid-em-2021/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 21:41:08
Título: MPF quer afastamento imediato da presidente do Iphan após Bolsonaro
confessar interferência
Descrição: Procuradoria entrou com ação popular na Justiça após Bolsonaro dizer
que \ripou todo mundo\ do Iphan para favorecer obra das lojas Havan e indicou
presidente para órgão não dar \dor de cabeça\
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/mpf-afastamento-presidente-iphanbolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 00:02:21
Título: O fantasma do AI-5 (53 anos esta semana) – Por Chico Alencar
Descrição: Esse passado de trevas e violência estatal, a soldo e financiado pelo
grande capital nacional e multinacional, é louvado pelos que estão no poder
federal. Bolsonaro e seus bolsocrentes têm saudades do AI-5, proclamam um mega
torturador como ídolo
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-fantasma-do-ai-5-53-anos-esta-semana/
Fonte: Jacobin
Data: 2021-12-16
Título: O último grande crime da ditadura
Descrição: Neste dia, em 1976, aconteceu a Chacina da Lapa, uma desastrosa
operação do Exército que culminou no covarde assassinato de 3 militantes do
PCdoB. Conversamos com Aldo Arantes, um dos sobreviventes, para entender o que
desencadeou mais um massacre da ditadura e o que devemos fazer para impedir que
os militares continuem aterrorizando nossa cambaleante democracia.
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/o-ultimo-grande-crime-da-ditadura/
Fonte: Poder360
Título: Ministério Público do Trabalho notifica presidente da Caixa por dano
moral
Descrição: Pedro Guimarães pediu para funcionários fazerem flexão durante evento
e vídeos viralizaram
Url :https://www.poder360.com.br/justica/ministerio-publico-do-trabalhonotifica-presidente-da-caixa-por-dano-moral/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 21:04:37
Título: O que é o PL do Veneno que Lira quer aprovar com urgência?

Descrição: Facilitar a liberação de agrotóxicos, sem qualquer controle do
Ministério da Saúde, Anvisa ou do Ibama, só pode ser bom para um setor: o
agronegócio
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pl-veneno-lira-aprovar-urgencia/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-16 03:00:00
Título: Leonardo Boff: 83 anos de vida e uma teologia ousada e profundamente
mística
Descrição: Quem já teve o privilégio de partilhar uma conversa com Leonardo Boff
http://www.ihu.unisinos.br/615261-leonardo-boff-83-anos-de-vida-e-uma-teologiaousada-e-profundamente-enraizada-no-espiritual
Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-12-16
Título: Supermercados europeus boicotam carne brasileira
Descrição: Varejistas vão deixar de vender carne bovina com origem no Brasil ou
produtos associados à JBS em resposta ao esquema conhecido como 'lavagem de
gado'
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/72522/supermercadoseuropeus-boicotam-carne-brasileira
Fonte: Congresso em Foco
Título: André Mendonça toma posse como ministro do STF
Descrição: Em uma cerimônia protocolar, de cerca de 15 minutos, André Mendonça
foi empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ocupando a
cadeira de Marco Aurélio Mello. A cerimônia contou com a presença dos presidente
e vice-presidente da República, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, da Câmara,
Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e do [ ]The post André Mendonça toma
posse como ministro do STF appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/andre-mendonca-toma-possecomo-ministro-do-stf/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-16 18:47:21
Título: Assentamento Nova Sociedade (RS): 30 anos após criação, vende arroz sem
veneno e engarrafa suco
Descrição: Um dos primeiros assentamentos da reforma agrária e do Movimento Sem
Terra na Região Metropolitana de Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/16/assentamento-nova-sociedade-rs30-anos-apos-criacao-vende-arroz-sem-veneno-e-engarrafa-suco
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Morre Lucía Hiriart, viúva do ex-ditador chileno Augusto Pinochet
Descrição: Lucía tinha 99 anos e sofria de problemas respiratórios. Ao lado do
marido, ela comandou, de 1973 a 1990, uma das ditaduras mais sangrentas da
América Latina.
Url :https://www.dw.com/pt-br/morre-lucía-hiriart-viúva-do-ex-ditador-chilenoaugusto-pinochet/a-60154566?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Dezenas de intelectuais europeus apoiam candidato da esquerda no Chile
Descrição: Mais de 80 personalidades, como políticos e acadêmicos, divulgaram
manifesto em apoio a Gabriel Boric, que disputa o segundo turno das eleições
chilenas no domingo contra o ultradireitista José Antonio Kast.
Url :https://www.dw.com/pt-br/dezenas-de-intelectuais-europeus-apoiam-candidatoda-esquerda-no-chile/a-60153885?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-16 18:26:57
Título: RJ: Ministério Público denuncia policiais civis pela morte do
adolescente João Pedro
Descrição: Agentes fraudaram cena do crime e fizeram disparos com armas para
criar suposto confronto com criminosos

Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/16/rj-ministerio-publico-denunciapoliciais-civis-pela-morte-do-adolescente-joao-pedro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-16 18:24:41
Título: 12 trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em
carvoarias de Goiás
Descrição: O resgate ocorreu em duas carvoarias de Cristalina e Luziânia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/16/12-trabalhadores-sao-resgatadosem-condicoes-analogas-a-escravidao-em-carvoarias-de-goias
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-16 17:26:40
Título: Fundo Monetário Internacional fecha escritório no país um dia após
Guedes mandar \passear\
Descrição: Governo brasileiro passará a comunicar-se com o FMI apenas por meio
de contatos diretos com a sede, em Washington (EUA)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/16/fundo-monetario-internacionalfecha-escritorio-no-pais-um-dia-apos-guedes-mandar-passear
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-16 14:39:39
Título: Parque Madureira, no Rio, é rebatizado em homenagem ao sambista Monarco
Descrição: Considerado um dos maiores parques da cidade, Parque Madureira agora
se chama Parque Mestre Monarco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/16/parque-madureira-no-rio-erebatizado-em-homenagem-ao-sambista-monarco
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-16 11:48:50
Título: “Minha mãe conseguiu pegar um colchão molhado para dormir”, diz vítima
de enchente na Bahia
Descrição: Segundo a Defesa Civil, 15.199 pessoas estão desalojadas e 220.297
foram impactadas pelas enchentes no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/16/minha-mae-conseguiu-pegar-umcolchao-molhado-para-dormir-diz-vitima-de-enchente-na-bahia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-16 09:11:10
Título: Venezuela pode estar mais perto de vencer bloqueio, diz vice-ministro
Descrição: Reconhecimento da ONU, isolamento de Guaidó e normalização da vida
política e econômica sugerem cenário positivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/16/venezuela-pode-estar-mais-pertode-vencer-bloqueio-diz-vice-ministro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-16 08:16:27
Título: iFood assina compromisso com entregadores escolhidos pela própria
empresa e não aumenta repasse
Descrição: O documento é resultado de fórum feito entre 13 e 15 de dezembro com
23 entregadores selecionados pela companhia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/16/ifood-assina-compromisso-comentregadores-escolhidos-pela-propria-empresa-e-nao-aumenta-repasse
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-16 22:38:33
Título: Lula e PT manifestam interesse em federação partidária com PSB, PCdoB,
PSOL e PV
Descrição: No dia em que o Datafolha apontou a possibilidade de vitória de Lula
já no primeiro turno, o diretório nacional do PT divulgou nota oficial
manifestando interesse na formação de uma federação partidária com PSB, PCdoB,
PSOL e PV.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/lula-e-pt-manifestam-interesse-emfederacao-partidaria-com-psb-pcdob-psol-e-pv/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-16 21:26:44
Título: Moraes rejeita liberdade para Roberto Jefferson, que vai passar o Natal
na cadeia
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes,
rejeitou pedido da defesa para libertar o presidente licenciado do PTB Roberto
Jefferson. Ele está preso desde 13 de agosto no Rio de Janeiro, no âmbito âmbito
dos Inquéritos 4.781 (fake news) e 4.828 (atos antidemocráticos).
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/moraes-rejeita-liberdade-pararoberto-jefferson-que-vai-passar-o-natal-na-cadeia/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-16 18:31:13
Título: Cabo Daciolo desiste de candidatura à presidência por Ciro Gomes, o cara
da Ursal
Descrição: O ex-deputado Cabo Daciolo, do Partido da Mulher Brasileira, o PMB,
desistiu da pré-candidatura à presidência da República nas eleições de 2022 e
declarou apoio ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT). O anúncio foi feito em um vídeo
publicado por Daciolo na manhã desta quinta-feira (16/12),
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/cabo-daciolo-desiste-decandidatura-a-presidencia-por-ciro-gomes-o-cara-da-ursal/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-16 11:13:35
Título: Ratinho revolta PT ao sugerir “metralhar” deputada Natália Bonavides
Descrição: Um mês depois de o ex-ministro José Dirceu jantar com seu filho o
governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), o apresentador Ratinho, do SBT,
sugeriu eliminar uma deputada do PT com uso de “metralhadora”. O apresentador
Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, pai do governador paranaense,
disse que a deputada
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/ratinho-revolta-pt-ao-sugerirmetralhar-deputada-natalia-bonavides/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 00:50:18
Título: Câmara aprova urgência de Lei Paulo Gustavo, que destina R$ 3,8 bi para
Cultura
Descrição: Projeto de autoria do PT é alvo de ataques de Mário Frias, secretário
de Cultura do governo Bolsonaro, Câmara também aprovou urgência da Lei Aldir
Blanc 2
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-urgencia-lei-paulo-gustavo-3bi-para-cultura/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 21:35:13
Título: Por que atacaram Ciro e Cid Gomes – Por Juca Ferreira
Descrição: Vão tentar mais uma vez impedir que prevaleça a vontade popular de
ter Lula como presidente
Url :https://revistaforum.com.br/rede/por-que-atacaram-ciro-e-cid-gomes-porjuca-ferreira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 20:35:29
Título: Renato Aroeira e Carlos Latuff: a arte a serviço da luta
Descrição: O cartunista mineiro, Renato Aroeira, é nosso entrevistado desta
quinta-feira no Fórum Sindical.Músico saxofonista Aroeira já trabalhou para os
principais jornais e, hoje, publica suas charges no 247. É um dos maiores
chargistas da atualidade.Aroeira já foi perseguido por Fux e André Mendonça, mas
os processos só ampliaram a sua voz.Vamos falar de política, inspiração [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/renato-aroeira-e-carlos-latuff-a-arte-aservico-da-luta/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2021-12-16 19:17:50
Título: Sâmia Bomfim quer tornar ilegal exigência de autorização do marido para
métodos contraceptivos
Descrição: Denúncias dão conta de que alguns estabelecimentos de saúde exigem
consentimento do marido para que mulheres casadas façam, por exemplo, inserção
de DIU
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/samia-bomfim-ilegal-autorizacao-metodoscontraceptivos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 17:31:59
Título: Merval Pereira admite: “tendência é Lula ganhar no primeiro turno”
Descrição: Em artigo, comentarista da Globo faz uma espécie de mea culpa e
lamenta que Moro não esteja herdando os votos de um Bolsonaro que está \se
desmilinguindo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/merval-pereira-admite-tendencia-elula-ganhar-no-primeiro-turno/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 16:53:24
Título: Ministério da Saúde não se planeja e fica sem dose de vacinas para
crianças, diz ex-ministro
Descrição: O deputado Alexandre Padilha fez questionamentos ao governo sobre o
tema: “Se tivéssemos um governo federal sério, o ministro da Saúde estaria
anunciando o calendário de vacinação. Vergonha”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ministerio-da-saude-nao-se-planejae-fica-sem-dose-de-vacinas-para-criancas-diz-ex-ministro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 16:42:29
Título: Governo Lula foi a época de maior poder de compra para 58,9%, diz CNT
Descrição: A diferença para outros governos é enorme, Bolsonaro aparece com
apenas 9%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-lula-foi-a-epoca-de-maiorpoder-de-compra-para-589-diz-cnt/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 15:45:53
Título: Natália Bonavides sobre Ratinho: “Se não incomodasse os canalhas,
estaria fazendo algo errado”
Descrição: Em entrevista ao Fórum Onze e Meia, parlamentar afirmou que falas
feitas pelo apresentador são a \caricatura da mensagem machista\: \Objetivo é
expulsar a gente dos espaços de decisão\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/natalia-bonavides-ratinho-machismoentrevista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 15:37:52
Título: MP-SP não encontra provas de caixa 2 e arquiva inquérito contra Haddad
Descrição: Fernando Haddad era investigado por suposta corrupção passiva
envolvendo pedido de propinas à OAS, em 2013, para campanha eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-sp-nao-encontra-provas-de-caixa-2e-arquiva-inquerito-contra-haddad/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 14:36:29
Título: Lula critica Ratinho e se solidariza com Natália Bonavides: “Lugar de
mulher é onde ela quiser”
Descrição: \Não faltam razões para lutar\, respondeu a deputada ao expresidente. Parlamentar foi vítima de ataques misóginos e machistas por parte do
apresentador.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-ratinho-natalia-bonavides/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2021-12-16 14:32:37
Título: Ricardo Salles atravessa Bolsonaro e confirma candidatura de Tarcísio em
SP
Descrição: Em pesquisa Ipesp divulgada no começo do mês, ministro de Bolsonaro
perderia para Haddad, Boulos e Alckmin se eleição fosse hoje
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ricardo-salles-atravessa-bolsonaro-econfirma-candidatura-de-tarcisio-em-sp/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 12:24:05
Título: Justiça marca audiência entre Carlos Bolsonaro e Paulo Pimenta: “Punição
servirá de exemplo aos que caluniam”
Descrição: Deputado petista, que revelou em setembro que Bolsonaro teria chorado
para que Alexandre de Moraes não prendesse Carlos Bolsonaro, terá acareação no
processo de calúnia que move contra o filho do presidente.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-marca-audiencia-entre-carlosbolsonaro-e-paulo-pimenta-punicao-servira-de-exemplo-aos-que-caluniam/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 12:21:35
Título: Sílvio Santos recebe Bolsonaro e o genro Fábio Faria fora da agenda
Descrição: Um forte esquema de segurança da GSI com apoio da PM se formou nos
arredores da mansão do dono do SBT para a chegada do comboio presidencial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/silvio-santos-recebe-bolsonaro-e-ogenro-fabio-faria-fora-da-agenda/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 11:25:22
Título: Fernanda Marques, de “Um Lugar ao Sol”, conta que sofreu estupro igual
sua personagem
Descrição: \Foi um estupro. Temos que levantar esse assunto. Muitas vezes, a
mulher demora a se conscientizar que sofreu esse tipo de violência. Ela se culpa
porque estava bêbada”, diz
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/fernanda-marques-de-um-lugarao-sol-conta-que-sofreu-estupro-igual-sua-personagem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 09:51:57
Título: Luciano Hang leva “cervejada” na cara em jogo entre Galo e Athlético-PR,
veja vídeo
Descrição: Conhecido como \Véio da Havan\, Hang é torcedor do Furacão e estava
na Arena da Baixada assistindo à partida com familiares e amigos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/luciano-hang-cervejada-video/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-16 03:00:00
Título: Convivialidade – caminhar em direção a outros conhecimentos, outros
mundos. Entrevista especial com Sergio Costa
Descrição:
Pensar o mundo contemporâneo é atravessar as fronteiras do conhecimento
acadêmico em direção a outras experiências de [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/595252-convivialidade-caminhar-em-direcao-aoutros-conhecimentos-outros-mundos-entrevista-especial-com-sergio-costa
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-17 08:47:46
Título: Ligações telefônicas 'spam': Brasil lidera disparado ranking global de
chamadas indesejadas
Descrição: País aparece em 1º lugar, pelo quarto ano consecutivo, de
levantamento do aplicativo Truecaller sobre lugares do mundo mais afetados pelas
chamadas 'spam', aquelas que frequentemente vêm de números desconhecidos e
oferecem produtos ou serviços não solicitados.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59693371?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-17 00:00:00
Título: Datafolha: Bolsonaro perde 4 em cada 10 votos que teve no 2º turno de
2018
Descrição: A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (16) mostra que,
para melhorar suas chances eleitorais no ano que vem, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) terá que reconquistar parte considerável do eleitor que votou
nele no segundo turno da eleição de 2018 contra Fernando Haddad (PT).Leia mais
(12/17/2021 - 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/datafolha-bolsonaro-perde-4-em-cada-10-votos-que-teve-no-2oturno-de-2018.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-17 00:00:00
Título: Datafolha: Estabilidade na avaliação não esconde fiasco histórico de
Bolsonaro
Descrição: A estabilidade relativa nos índices de avaliação do presidente Jair
Bolsonaro (PL) em patamar de reprovação próximo a 50% nos últimos quatro meses
pode indicar teto de rejeição ao seu governo, caso não ocorra daqui para frente
algum importante fato de apelo junto à opinião pública.Leia mais (12/17/2021 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/datafolha-estabilidade-na-avaliacao-nao-esconde-fiascohistorico-de-bolsonaro.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-16 00:00:00
Título: STF decide manter decisão que libera pagamento de emendas
Descrição: O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por 8 a 2, manter a decisão
da ministra Rosa Weber de liberar o pagamento das emendas de relator. Os
magistrados também mantiveram a ampliação do prazo de 30 para 90 dias para que o
Congresso informe o nome de todos os parlamentares beneficiados em 2020 e 2021
por essas verbas.Leia mais (12/16/2021 - 18h22)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/stf-forma-maioria-para-manter-decisao-que-libera-pagamentode-emendas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-16 00:00:00
Título: Bolsonaro diz que rifou servidores para beneficiar Hang, e Randolfe pede
investigação
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) vai acionar o STF (Supremo
Tribunal Federal) pedindo a abertura de inquérito contra o presidente Jair
Bolsonaro (PL), que admitiu ter exonerado servidores do Iphan (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em benefício do empresário Luciano
Hang, dono das lojas Havan.Leia mais (12/16/2021 - 10h45)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/bolsonaro-diz-que-rifou-servidores-parabeneficiar-hang-e-randolfe-pede-investigacao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-16 00:00:00
Título: Bolsonaro divulga vídeo em que vacina é chamada de 'porcaria'
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar nesta quinta-feira
(16) a eficácia da vacina contra a Covid-19. O chefe do Executivo federal
compartilhou em suas redes um vídeo que sugere, erroneamente, que o imunizante
não é eficaz contra o novo coronavírus.Leia mais (12/16/2021 - 10h08)

Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/bolsonaro-posta-novo-video-de-ataque-avacinas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-12-16 00:00:00
Título: Facebook denuncia empresas de segurança por espionagem de 50 mil
usuários
Descrição: A empresa dona do Facebook, Meta, está denunciando empresas de
vigilância privada por invasão de computadores e outros abusos, alegando em um
relatório publicado nesta quinta-feira (16) que elas espionaram cerca de 50 mil
usuários de suas plataformas.Leia mais (12/16/2021 - 21h13)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/12/facebook-denuncia-empresas-de-seguranca-por-espionagem-de-50-milusuarios.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-17 01:58:00
Título: Deputados discutem projeto que legaliza cassinos no Brasil
Descrição: Votação da proposta ocorrerá no ano que vem
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/840357-deputados-discutem-projeto-quelegaliza-cassinos-no-brasil/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-17 00:43:00
Título: Câmara aprova acordo de cooperação em pesquisa militar entre Brasil e
EUA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/840318-camara-aprova-acordo-decooperacao-em-pesquisa-militar-entre-brasil-e-eua/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-17 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 17 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta sexta-feira (17), marcada pela posse de André Mendonça como
novo ministro do Supremo, pela prorrogação das sanções antirrussas na cúpula da
UE e pelo \histórico\ acordo comercial Austrália-Reino Unido.
Url :https://br.sputniknews.com/20211217/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-sexta-feira-17-de-dezembro-20722458.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-16 19:05:17
Título: MPF foi contra busca e apreensão na casa dos irmãos Ciro e Cid Gomes
Descrição: Antes da operação da Polícia Federal (PF) contra os irmãos Ciro Gomes
e Cid Gomes, o Ministério Público Federal (MPF) se manifestou contra a expedição
de mandados de busca e apreensão.
Url :https://br.sputniknews.com/20211216/mpf-foi-contra-busca-e-apreensao-nacasa-dos-irmaos-ciro-e-cid-gomes-20720058.html
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-16 18:00:00
Título: “Você aguenta, você é forte”
Descrição: Quatro histórias de violência obstétrica no intervalo de oito anos,
que teria sido cometida pelo mesmo médico, vítima mobiliza mulheres para uma
ação coletiva
Url :https://apublica.org/2021/12/voce-aguenta-voce-e-forte/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-16 13:00:00
Título: Brasil amplia exploração no pré-sal e pressiona reserva de
biodiversidade marinha

Descrição: Leilão da ANP oferta poços entre São Paulo e RJ, região com maior
concentração de espécies marinhas em risco de extinção, e que abriga diversas
comunidades de pescadores artesanais
Url :https://apublica.org/2021/12/brasil-amplia-exploracao-no-pre-sal-epressiona-reserva-de-biodiversidade-marinha/

