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Fonte: Montedo
Data: 2021-12-17
Título: Congresso tira recurso de seguro-desemprego e assistência para liberar 
verba a militares
Descrição: Em uma votação relâmpago na noite desta sexta-feira, 17, o Congresso 
Nacional aprovou uma série de projetos que liberam recursos adicionais para o 
governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda em 2021. Um deles aumenta as 
verbas do Ministério da Defesa para projetos na região Norte, compra de 
helicópteros e gastos nas Forças Armadas retirando recursos do seguro-desemprego
e da assistência social. A realocação dos recursos foi solicitada pelo ministro 
da Defesa, Walter Braga Netto, e teve aval do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que enviou um ofício ao Congresso sugerindo a mudança.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/12/17/congresso-tira-recurso-de-seguro-
desemprego-e-assistencia-para-liberar-verba-a-militares/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Reajuste para servidor é “desonra”, diz Guedes
Descrição: Um dia depois de enviar ao Congresso um pedido de reserva de R$ 2,8 
bilhões para o aumento salarial dos policiais em 2022, atendendo ao presidente 
Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes criticou a concessão de reajuste a 
servidores públicos. Em entrevista coletiva na qual fez um balanço do ano, 
Guedes disse que aumentar a [ ]The post Reajuste para servidor é desonra, diz 
Guedes appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/reajuste-para-servidor-e-
desonra-diz-guedes/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: STF manda governo se posicionar sobre vacinação de crianças
Descrição: Ricardo Lewandowski deu 48 horas para governo informar planos sobre 
imunização de pessoas de 5 a 11 anos. Anvisa autorizou na quinta uso da vacina 
da Pfizer-BioNTech nessa faixa etária, em decisão atacada por Bolsonaro.
Url :https://www.dw.com/pt-br/stf-manda-governo-se-posicionar-sobre-vacinação-
de-crianças/a-60178641?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: The Guardian
Data: 2021-12-17 10:46:49
Título: Bolsonaro ameaça identificar os funcionários que aprovaram os golpes 
Covid para crianças
Descrição: O presidente brasileiro planeja revelar identidades apesar de 
oficiais de saúde receberem ameaças de morte Coronavirus - últimas 
atualizaçõesVeja toda a nossa cobertura do coronavírusO presidente brasileiro, 
Jair Bolsonaro, pediu os nomes dos oficiais de saúde que aprovaram as vacinas 
Covid para crianças, dizendo que planejava tornar suas identidades públicas 
apesar das ameaças de morte anteriores.No final de outubro, o regulador de saúde
do Brasil, Anvisa, divulgou uma declaração dizendo que cinco de seus diretores 
haviam recebido ameaças de morte sobre a possível aprovação de vacinas para 
crianças de cinco a 11 anos. A agência concedeu tal aprovação para a vacina da 
Pfizer na quinta-feira. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/dec/17/bolsonaro-threatens-to-
reveal-identities-of-officials-who-approved-covid-jabs-for-children

Fonte: Congresso em Foco
Título: “Método abertamente fascista”, dizem servidores da Anvisa sobre ameaça 
de Bolsonaro
Descrição: Servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
repudiaram nesta sexta-feira (17) as falas do presidente Jair Bolsonaro (PL) em 
tom de ameaça após o órgão conceder autorização técnica para a aplicação da 
vacina contra a covid-19 da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos de idade. O 
conteúdo deste texto foi publicado antes [ ]The post Método abertamente 
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fascista, dizem servidores da Anvisa sobre ameaça de Bolsonaro appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/metodo-abertamente-
fascista-dizem-servidores-da-anvisa-sobre-ameaca-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 15:19:37
Título: Manifestantes ocupam supermercados em todo país para denunciar a fome e 
a alta dos alimentos
Descrição: Em atos pacíficos, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas 
(MLB) pediu contribuição para cestas básicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/manifestantes-ocupam-
supermercados-em-todo-pais-para-denunciar-a-fome-e-a-alta-dos-alimentos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 10:57:02
Título: Produtor familiar de arroz e feijão recebeu apenas 2,5% de recursos do 
Pronaf. Soja recebeu 26%
Descrição: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar prioriza 
agronegócio exportador, mostra pesquisa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/produtor-familiar-de-arroz-e-
feijao-recebeu-apenas-2-5-de-recursos-do-pronaf-soja-recebeu-26

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 20:15:02
Título: Congresso derruba veto de Bolsonaro, e agricultura familiar terá auxílio
de R$ 2.500 por mês
Descrição: Lei Assis Carvalho II leva recursos à produção de alimento, 
implantação de cisternas e mais ações de apoio ao agricultor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/congresso-derruba-veto-de-
bolsonaro-e-agriculturores-terao-auxilio-de-r-2-500-por-familia

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-17 20:13:35
Título: Qual o impacto do boicote de supermercados europeus à carne brasileira?
Descrição: Barreira mostra urgência do combate ao desmatamento, dizem analistas.
Legislações para monitoramento de cadeias produtivas avançam em diversos países.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59706210?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 22:16:45
Título: Omar Aziz celebra encontro com Lula: “Precisamos voltar a ser uma nação”
Descrição: O senador e presidente da CPI do Genocídio destacou que “o diálogo 
aberto e a defesa da democracia são fundamentos da política”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/omar-aziz-celebra-encontro-com-lula-
precisamos-voltar-a-ser-uma-nacao/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Edson Fachin assumirá posto de Barroso no TSE
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin foi eleito 
para assumir a partir do dia 28 de fevereiro o posto de presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), cargo atualmente exercido pelo ministro Luís Roberto 
Barroso. Fachin ocupará a função até agosto de 2022, quando será substituído por
seu vice Alexandre de Moraes, que [ ]The post Edson Fachin assumirá posto de 
Barroso no TSE appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/edson-fachin-assumira-
posto-de-barroso-no-tse/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 13:48:27
Título: Em manifesto, veículos de comunicação se solidarizam com Assange: \
ataque ao jornalismo\
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Descrição: Projetos de mídia independente de todo o mundo unem-se ao jornalista 
Julian Assange, perseguido pelos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/em-manifesto-veiculos-de-
comunicacao-se-solidarizam-com-assange-ataque-ao-jornalismo

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-12-17 15:30:00
Título: Em Marajó, comunidades questionam venda de créditos de carbono sobre seu
território
Descrição: Projeto privado em fazendas sobrepostas a duas reservas extrativistas
é contestado por moradores, que prestam os serviços ambientais e não têm acesso 
direto aos recursos gerados
Url :https://apublica.org/2021/12/em-marajo-comunidades-questionam-venda-de-
creditos-de-carbono-sobre-seu-territorio/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 18:28:11
Título: Após investigação com polícia russa, neonazista brasileiro é condenado a
quatro anos de prisão 
Descrição: Welker de Oliveira Guerreiro já tinha sido condenado em 2011 por 
agredir moradores de rua em São Paulo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/apos-investigacao-com-policia-
russa-neonazista-brasileiro-e-condenado-a-quatro-anos-de-prisao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 16:57:34
Título: Justiça nega pedido da viúva do capitão Adriano da Nóbrega para sair do 
país
Descrição: Julia Lotufo encontra-se em prisão domiciliar, com monitoração por 
tornozeleira eletrônica e recolhimento do passaporte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/justica-nega-pedido-da-viuva-do-
capitao-adriano-para-sair-do-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 15:07:29
Título: Confissão de Bolsonaro reforça denúncia do MPF sobre interferência no 
Iphan e caso vai ao STF
Descrição: \Ripei todo mundo do Iphan\: frase motivou pedido do MPF e ação no 
STF, que será analisada pelo ministro André Mendonça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/confissao-de-bolsonaro-reforca-
denuncia-do-mpf-sobre-interferencia-no-iphan-e-caso-vai-ao-stf

Fonte: Vatican News - Português
Título: O presente dos sem-teto ao Papa: 85 girassóis
Descrição: Seis sem-teto, acompanhados do cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do
Papa, encontraram Francisco para lhe oferecer 85 girassóis, recordando que se 
deve orientar a vida em direção ao Senhor. O encontro ocorreu na Sala Paulo VI, 
antes da pregação de Advento do cardeal Raniero Cantalamessa. Hoje o Papa 
comemora 85 anos!                    Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-12/presente-sem-teto-papa-
francisco-aniversario-girassois.html

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-17 21:07:34
Título: Dom Paulo Evaristo Arns: o arcebispo que enfrentou a ditadura ao 
celebrar missa para estudante morto sob tortura
Descrição: Celebrado no dia 30 de março de 1973, ato religioso em memória do 
estudante da USP é considerado o primeiro grande ato público contra a ditadura.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59705123?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 14:02:03
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Título: No Rio de Janeiro, MST vai distribuir duas mil cestas natalinas em 
favelas cariocas
Descrição: Favela da Rocinha será a primeira localidade a receber alimentos da 
campanha \Natal sem Fome\ no Rio de Janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/no-rio-de-janeiro-mst-vai-
distribuir-duas-mil-cestas-natalinas-em-favelas-cariocas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 13:37:19
Título: Movimentos sociais se preparam para 2022: “Faremos de tudo pra eleger 
Lula presidente”
Descrição: Enquanto trabalha pela derrota de Bolsonaro, esquerda reflete sobre o
próximo ano: “É o horizonte da sobrevivência”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/movimentos-sociais-se-preparam-
para-2022-faremos-de-tudo-pra-eleger-lula-presidente

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-12-17
Título: José Dirceu: ‘Se necessário, chapa de Lula precisa ter vice mais amplo 
que a esquerda’
Descrição: Ex-ministro da Casa Civil durante o primeiro governo Lula, Dirceu 
comemorou a tendência atual, que indica que o ex-presidente venceria no primeiro
turno das eleições de 2022, de acordo tanto com a Datafolha quanto com o Ipec, 
“mas não podemos dizer que a vitória está consolidada”. Ele lembrou que, em 
momentos anteriores, as pesquisas eram otimistas, mas depois o partido não teve 
o resultado esperado, reforçando que isso deve servir de experiência.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/72534/jose-dirceu-se-necessario-
chapa-de-lula-precisa-ter-vice-mais-amplo-que-a-esquerda 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Congresso derruba veto e fundo eleitoral pode ter R$ 5,7 bi
Descrição: Valor exato será definido na votação do Orçamento, na próxima semana.
Montante é 170% superior ao da eleição de 2020. Derrubada teve apoio de partidos
da base do governo, como o PL de Bolsonaro, e da oposição, como o PT.
Url :https://www.dw.com/pt-br/congresso-derruba-veto-e-fundo-eleitoral-pode-ter-
r-5-7-bi/a-60178316?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Urnas terão nome de candidaturas coletivas em 2022
Descrição: Grupos que escolhem disputar cargos do Legislativo com campanha 
unificada poderão apresentar a denominação do coletivo ao lado do nome da pessoa
que registra a candidatura. Modalidade já conquistou mandatos em 2018.
Url :https://www.dw.com/pt-br/urnas-terão-nome-de-candidaturas-coletivas-em-
2022/a-60177742?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 12:22:30
Título: DF não tem previsão de vacinar crianças contra a covid-19
Descrição: Secretaria de Saúde vai aguardar diretrizes do governo federal para a
imunização de crianças de 5 a 11 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/df-nao-tem-previsao-de-vacinar-
criancas-contra-a-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 11:54:47
Título: TST reconhece vínculo empregatício entre motoristas e Uber, 99 e Cabify:
“Abriu o precedente”
Descrição: Para advogado, decisão deve motivar a categoria a buscar na Justiça 
os direitos trabalhistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/tst-reconhece-vinculo-
empregaticio-entre-motoristas-e-uber-99-e-cabify-abriu-o-precedente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 10:37:59
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Título: Artigo | Assange: um conluio para extradição
Descrição: O caso Assange é um exemplo extremo das estratégias de lawfare
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/artigo-assange-um-conluio-para-
extradicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-17 08:01:56
Título: Para ambientalistas, PL que permite desmatar margens de rios é \
retrocesso inestimável\
Descrição: Partidos de oposição foram derrotados na Câmara dos Deputados, e 
agora pretendem levar mudança na legislação ao STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/17/para-ambientalistas-pl-que-
permite-desmatar-margens-de-rios-e-retrocesso-inestimavel
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-17 22:36:41
Título: URGENTE: Requião vai assumir o PSB no Paraná
Descrição: O ex-senador Roberto Requião vai assumir a direção do PSB no Paraná. 
Pré-candidato ao governo do Paraná, Requião deixou o MDB depois de 40 anos de 
filiação. Seu antigo partido se alinhou aos governos Ratinho Junior (PSD) e Jair
Bolsonaro (PL).
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/urgente-requiao-vai-assumir-o-psb-
no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-17 12:25:09
Título: José Dirceu: Esquerda deve ter cautela na construção de federações
Descrição: Por José Dirceu* Não será fácil fazer uma federação para as eleições 
de 2022. Ainda que haja vontade política e consciência da necessidade de união 
dentro dos partidos e entre os partidos de esquerda, mais concretamente PT, PSB 
e PCdoB, e mesmo com o Psol, Rede e PV. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/jose-dirceu-esquerda-deve-ter-
cautela-na-construcao-de-federacoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-17 11:23:02
Título: Bolsonaro tem 60% de rejeição enquanto governo é reprovado por 53%
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) perderia de todos os candidatos 
adversários, se houvesse segundo turno nas eleições de 2022. Segundo a pesquisa 
Datafolha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com a mão na 
taça. Só não leva o título se for roubado por algum juiz ladrão. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/bolsonaro-tem-60-de-rejeicao-
enquanto-governo-e-reprovado-por-53/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-18 01:35:46
Título: Fátima Bezerra se diz “indignada” com pedido de indiciamento: “CPI 
articulada nos porões do Planalto”
Descrição: Governadora do Rio Grande do Norte se defende das acusações, que não 
carregam nenhuma prova, feitas contra ela por bolsonaristas na CPI que apura 
contratos do governo durante a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fatima-bezerra-se-diz-indignada-com-
pedido-de-indiciamento-cpi-articulada-nos-poroes-do-planalto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-18 00:46:42
Título: Como Marcelo Freixo me ensinou o que eram as milícias – Por Rodrigo 
Perez
Descrição: Autoproteção comunitária porra nenhuma! Era crime organizado mesmo. 
Eram bandidos sitiando um território, fazendo uma comunidade inteira de refém. 
Freixo foi fundamental para minha formação política
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/como-marcelo-freixo-me-ensinou-o-que-
eram-as-milicias/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-18 00:16:34
Título: STF enquadra Bolsonaro e dá 48h para governo se posicionar sobre 
vacinação infantil
Descrição: Ministro Ricardo Lewandowski determinou que Executivo federal se 
pronuncie a respeito da inclusão de crianças de 5 a 11 no Plano Nacional de 
Imunização. Medida veio após presidente estimular caçada a técnicos da Anvisa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/stf-enquadra-bolsonaro-48h-governo-
posicionar-vacinacao-infantil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-18 00:02:18
Título: Aérea Itapemirim suspende operações por tempo indeterminado e deixa 
clientes sem voos
Descrição: Empresa enfrenta problemas financeiros e há relatos de fornecedores e
funcionários sobre atrasos e falta de pagamentos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/aerea-itapemirim-suspende-operacoes-
voos/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 22:11:05
Título: Comissão do Governo Bolsonaro propõe eletrochoque em autistas
Descrição: Prática não tem qualquer fundamento científico para pessoas com 
autismo e só é indicada para poucas situações muito específicas, sob anestesia e
com consentimento do paciente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/comissao-governo-bolsonaro-propoe-
eletrochoque-autistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 22:07:04
Título: Haddad diz que luta para eleger Lula no 1º turno: “Não sei o que esses 
malucos podem fazer no 2º”
Descrição: \Temos que derrotar BolsoMoro e recuperar o Pacto de 1988\, disse 
Haddad em entrevista ao Programão da Fórum, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-diz-que-luta-para-eleger-lula-
no-1o-turno-malucos-no-2o/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 22:04:06
Título: Enchentes na Bahia: Além de doações, MST envia brigada de médicos 
populares para anteder população
Descrição: Chuvas intensas no Sul da Bahia já mataram 14 pessoas e deixaram mais
de 7 mil desabrigadas desde novembro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/enchentes-bahia-mst-medicos-
populares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 20:52:30
Título: Espírito Santo: Lula lidera no estado e venceria tanto Bolsonaro quanto 
Moro em 2º turno, diz pesquisa
Descrição: Levantamento ainda aponta alta rejeição a Bolsonaro entre eleitores 
capixabas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-lidera-espirito-santo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 20:00:27
Título: Ministério da Saúde ameaça não liberar vacinação em crianças de 5 a 11 
anos
Descrição: “Vamos divulgar um cronograma antes de tomar uma decisão. Queremos 
discutir esse assunto com a sociedade. Iremos realizar uma audiência pública”, 
afirmou Marcelo Queiroga
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ministerio-da-saude-ameaca-nao-
liberar-vacinacao-em-criancas-de-5-a-11-anos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 19:56:58
Título: VÍDEO – Furdunço na extrema direita: Mamaefalei e Carteiro Reaça quase 
se agridem
Descrição: Deputados estaduais paulistas do campo ultrarreacionário estiveram 
perto das vias de fato no plenário da Alesp por conta do passaporte sanitário
Url :https://revistaforum.com.br/politica/furdunco-extrema-direita-mamaefalei-e-
carteiro-reaca-agridem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 18:34:40
Título: bell hooks: 6 livros fundamentais para entender o seu pensamento
Descrição: A educadora, que faleceu nesta quarta, era uma das principais 
difusoras do pensamento de Paulo Freire nos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bell-hooks-6-livros-fundamentais-
pensamento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 18:27:59
Título: Lula dispara no Datafolha entre os mais pobres e tem intenção de votos 
maior do que em sua reeleição em 2006
Descrição: O pobre entende que Lula é aquele que pode tirá-lo da absoluta 
miséria, o pobre quer Lula presidente da República. É o que mostram os dados da 
pesquisa
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-dispara-no-datafolha-
entre-os-mais-pobres-e-tem-intencao-de-votos-maior-do-que-em-sua-reeleicao-em-
2006/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 18:11:37
Título: Bolsonaro e Frias são intimados pelo STF a esclarecer crise na Lei 
Rouanet e Ancine
Descrição: Determinação de Edson Fachin foi motivada por pedido da Ordem dos 
Advogados do Brasil, que aponta atos e omissões da gestão de políticas públicas 
no setor cultural
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/bolsonaro-e-frias-sao-intimados-pelo-
stf-a-esclarecer-crise-na-lei-rouanet-e-ancine/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 17:15:25
Título: Lula está consolidado para vencer no primeiro turno, diz Marcos Coimbra
Descrição: O sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi ressalta que Lula 
tem ampla vantagem sobre Bolsonaro entre pobres, negros, mulheres e jovens
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-esta-consolidado-para-vencer-no-
primeiro-turno-diz-marcos-coimbra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 16:11:36
Título: Miguel Silveira mostra filmes sobre eleições nos EUA com o coração 
brasileiro
Descrição: O cineasta carioca, que participa do Festival do Rio com dois longas 
feitos nos EUA, falou com exclusividade à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/miguel-silveira-mostra-filmes-sobre-
eleicoes-nos-eua-com-o-coracao-brasileiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 15:56:22
Título: Doria já negocia com a Pfizer compra de vacinas para crianças de 5 a 11 
anos
Descrição: Após o rompimento do pacto Bolsodoria, articulado para as eleições de
2018, as brigas políticas entre os ex-aliados Bolsonaro e Doria se 
intensificaram
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/doria-ja-negocia-com-a-pfizer-
compra-de-vacinas-para-criancas-de-5-a-11-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 15:34:29
Título: Maus-tratos a animais: Condomínios de SP serão obrigados a denunciar à 
polícia
Descrição: Lei foi promulgada nesta sexta-feira (17) pelo governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), e tem 30 dias para ser regulamentada pelo poder 
Executivo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/maus-tratos-animais-condominios-sp-
policia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-17 12:35:48
Título: Alice Braga, protagonista de “Eduardo e Mônica”, dispara: “Brasil é 
melhor que o Bolsonaro”
Descrição: Em entrevista ao \O Globo\, atriz critica o presidente e afirma que 
cinema \está sendo atacado e quase inexistente\ no país: \Precisamos apontar o 
dedo sobre o que está acontecendo\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/eduardo-e-monica-alice-braga-
bolsonaro/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-17 03:00:00
Título: Programa Um Milhão de Cisternas tirou a lata d’água da cabeça das 
mulheres. Hoje, está paralisado. Entrevista especial com Marcos Jacinto de Sousa
Descrição:  
O Programa Um Milhão de Ciste [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615357-programa-um-milhao-de-cisternas-tirou-a-
lata-d-agua-da-cabeca-das-mulheres-hoje-esta-paralisado-entrevista-especial-com-
marcos-jacinto-de-sousa
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-18 04:30:44
Título: BRF: Aumento de capital de R$ 6,6 bi da empresa dona da Sadia e Perdigão
pode dar controle à rival Marfrig
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/negocios/brf-aumento-de-capital-de-66-bi-
da-empresa-dona-da-sadia-perdigao-pode-dar-controle-rival-marfrig-25324516
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-17 09:21:51
Título: O grupo católico ultraconservador brasileiro que está em conflito com o 
Vaticano
Descrição: Herdeiro da TFP (Sociedade para Tradição, Família e Propriedade), o 
grupo se espalhou por mais de 70 países pregando o tradicionalismo religioso e 
sofreu intervenções da Santa Sé durante o pontificado do Papa Francisco, após 
investigações de denúncias feitas por fieis.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59689544?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-17 00:00:00
Título: Jair Renan não aparece para depor na PF em inquérito sobre negócios de 
sua empresa
Descrição: Jair Renan, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, não apareceu para 
depor nesta sexta-feira (17) no inquérito que investiga os negócios de sua 
empresa.Leia mais (12/17/2021 - 16h39)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/jair-renan-nao-aparece-para-depor-na-pf-em-
inquerito-sobre-negocios-de-sua-empresa.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-17 00:00:00
Título: Bolsonaro dá espaço em live semanal para aliado pré-candidato em Goiás 
cobrar Caiado
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro deu espaço em sua live na quinta (16) 
para o deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO) questionar o governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado (DEM).Leia mais (12/17/2021 - 14h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/bolsonaro-da-espaco-em-live-semanal-para-aliado-pre-
candidato-em-goias-cobrar-caiado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-17 00:00:00
Título: Nomes de coletivos sociais serão permitidos nas urnas eletrônicas
Descrição: Nas eleições de 2022 será permitido incluir nas urnas eletrônicas a 
denominação dos chamados coletivos sociais ao lado do nome de quem promova sua 
candidatura em grupo.Leia mais (12/17/2021 - 14h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/nomes-de-coletivos-sociais-serao-permitidos-nas-urnas-
eletronicas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-17 00:00:00
Título: Abin, com Ramagem, buscou dados sobre fraudes em urnas, disse perito à 
PF
Descrição: O perito Ivo Peixinho, especialista em crimes cibernéticos e 
responsável por testes nas urnas eletrônicas, afirmou em depoimento à Polícia 
Federal que entre 2019 e 2020 o governo federal por meio da Agência Brasileira 
de Inteligência buscou informações sobre a segurança no sistema eleitoral 
brasileiro.Leia mais (12/17/2021 - 13h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/abin-com-ramagem-buscou-dados-sobre-fraudes-em-
urnas-disse-perito-a-pf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-17 00:00:00
Título: Fux diz que STF rechaçou negacionismo e enfrentou ameaças reais e 
retóricas em 2021
Descrição: Presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Luiz Fux 
afirmou nesta sexta-feira (17) que a corte sofreu ameaças reais e retóricas em 
2021 e viveu momentos \tormentosos\, mas respondeu à altura e está pronta para \
agir e reagir\.Leia mais (12/17/2021 - 12h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/fux-diz-que-stf-rechacou-negacionismo-e-enfrentou-ameacas-
reais-e-retoricas-em-2021.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-17 00:00:00
Título: Desembargadora vê 'quantidade robusta de provas', mas nega quebra de 
sigilo de Flávio Bolsonaro
Descrição: A desembargadora Isabela Chagas negou nesta quinta-feira (16) recurso
por meio do qual o Ministério Público do Rio de Janeiro tentava obter as quebras
de sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e outras 38 
pessoas físicas e empresas envolvidas no caso da \rachadinha\.Leia mais 
(12/17/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/desembargadora-ve-quantidade-robusta-de-provas-mas-
nega-quebra-de-sigilo-de-flavio-bolsonaro.shtml
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-17 20:16:00
Título: Congresso derruba vetos a socorro para agricultores familiares e a 
reajuste de agentes de saúde
Descrição: Foi adiada a análise do veto à distribuição gratuita de absorventes 
higiênicos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/840633-congresso-derruba-vetos-a-
socorro-para-agricultores-familiares-e-a-reajuste-de-agentes-de-saude/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-17 19:26:54
Título: Com a proximidade do aniversário de morte de Soleimani, EUA estariam se 
preparando para ataque 
Descrição: Os Estados Unidos estão se preparando para possíveis ataques de 
vingança contra as forças dos norte-americanas no Iraque no próximo segundo 
aniversário da morte de Qassem Soleimani, segundo funcionário do governo.
Url :https://br.sputniknews.com/20211217/com-a-proximidade-do-aniversario-de-
morte-de-soleimani-eua-estariam-se-preparando-para-ataque--20734195.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-17 17:07:47
Título: 'Rompimento' do Brasil com o FMI pode afetar ambiente econômico e 
relações internacionais do país?
Descrição: Apesar de o Brasil não ter pendências com o FMI há 16 anos, o órgão 
mantinha escritório no país para recomendações de melhores práticas econômicas. 
Após o polêmico anúncio do encerramento das atividades, a Sputnik Brasil 
conversou com um especialista para entender as raízes do problema e possíveis 
consequências.
Url :https://br.sputniknews.com/20211217/rompimento-do-brasil-com-o-fmi-pode-
afetar-ambiente-economico-e-relacoes-internacionais-do-pais-20729899.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-17 15:35:38
Título: Presidente da Nicarágua qualifica Colômbia de 'narcoestado'
Descrição: Bogotá mata dirigentes sociais após o acordo de paz com as FARC, 
assassina mais de mil pessoas e por isso não deve dar lições à Nicarágua, disse 
o presidente do país.
Url :https://br.sputniknews.com/20211217/presidente-da-nicaragua-qualifica-
colombia-de-narcoestado-20730638.html
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