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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-12-19
Título: Esquerda vence a extrema-direita: Gabriel Boric é o novo presidente do
Chile.
Descrição: Boric encabeçou a aliança Apruebo Dignidad, que reuniu a Frente Ampla
e o Partido Comunista e recebeu, no 2º turno, o apoio de toda a centro-esquerda.
O presidente eleito propõe avançar na construção de um Estado de Bem-Estar
social, com uma série de direitos básicos garantidos. “Somos novas gerações que
entram na política com as mãos limpas e o coração quente, mas com a cabeça
fria”, disse Boric após emitir seu voto em Punta Arenas, sua cidade natal.
Url : https://www.cartacapital.com.br/mundo/esquerda-vence-a-extrema-direitagabriel-boric-e-o-novo-presidente-do-chile/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-19 19:29:08
Título: Gabriel Boric, candidato da esquerda, é eleito presidente no Chile
Descrição: Por volta das 19h30, Boric já estava na dianteira na apuração com
cerca de 54% dos votos, Kast já reconheceu derrota
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/19/apuracao-de-quase-70-dos-votosindica-vitoria-de-gabriel-boric-candidato-da-esquerda
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-19 14:15:01
Título: Governo adia liberação da vacina contra Covid para crianças, mais de mil
morreram da doença
Descrição: Percentual é de 0,18% do total de óbitos, mas é maior do que a soma
de mortes evitáveis por vacinas entre 2006 e 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/19/governo-adia-liberacao-davacina-contra-covid-para-criancas-mais-de-mil-morreram-da-doenca
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-19 19:55:30
Título: Anvisa relata novas ameaças e pede à PGR proteção da PF para diretores
Descrição: Bolsonaristas chegaram a pedir a prisão de diretores da Anvisa e
defender o uso de armas contra a vacinação de crianças
Url :https://revistaforum.com.br/politica/anvisa-novas-ameacas-pgr-protecao-pfpara-diretores/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Justiça Federal afasta Larissa Dutra da presidência do Iphan
Descrição: Decisão ocorre na semana em que presidente Jair Bolsonaro admitiu têla indicado ao cargo para \não dar dor de cabeça\ ao governo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/justiça-federal-afasta-larissa-dutra-dapresidência-do-iphan/a-60183068?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Montedo
Data: 2021-12-19
Título: Michelle voa em jato da FAB a São Paulo, leva parentes a passeio e dá
carona a cabeleireiro no retorno a Brasíla
Descrição: Usada como justificativa para uma carona em jato da Força Aérea
Brasileira (FAB), a participação de sete parentes da primeira-dama, Michelle
Bolsonaro, como voluntários em um programa do governo federal foi negada pela
Casa Civil. O GLOBO usou a Lei de Acesso à Informação (LAI) para obter mais
detalhes da história junto à pasta, que coordena o Pátria Voluntária. Foi então
que veio um desmentido oficial. Em agosto, um jato da FAB decolou da capital
federal rumo a São Paulo. Entre os passageiros, estavam os parentes de Michelle.
A informação veio a público em outubro, mas até agora o governo apresenta
versões contraditórias para explicar como um voo oficial foi usado para
transportar a família da primeira-dama.

Url : https://www.montedo.com.br/2021/12/19/michelle-voa-em-jato-da-fab-a-saopaulo-leva-parentes-a-passeio-e-da-carona-a-cabeleireiro-no-retorno-a-brasila/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Deputado lista garimpos ilegais em terras indígenas do Rio Negro e
aciona STF
Descrição: Documentos do governo federal comprovam que houve autorização para a
prática de garimpos em terras indígenas e um levantamento, com base nessas
informações, conduzido pelo deputado federal Elias Vaz (PSB GO) indicou a
existência de ao menos onze novos processos de exploração ilegal. Esses garimpos
formam uma espécie de loteamento no leito do Rio Negro, [ ]The post Deputado
lista garimpos ilegais em terras indígenas do Rio Negro e aciona STF appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/deputado-listagarimpos-ilegais-em-terras-indigenas-do-rio-negro-e-aciona-stf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 09:02:39
Título: Lula é o melhor presidente da história para 51%, diz Datafolha
Descrição: No Nordeste índice chega a 66% e entre jovens de 16 a 24 anos a 61%.
Por outro lado, Bolsonaro lidera índice de pior presidente da história, citado
por 48% dos brasileiros.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-e-o-melhor-presidente-dahistoria-para-51-diz-datafolha/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-19 17:38:24
Título: Jantar com presença de Lula (PT) e Alckmin (ex-PSDB) gera expectativa de
aliança
Descrição: Jantar promovido pelo grupo de advogados Prerrogativas ocorre neste
domingo (19)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/19/jantar-com-presenca-de-lula-pte-alckmin-ex-psdb-gera-expectativa-de-alianca
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 00:21:29
Título: Lula celebra vitória de Gabriel Boric no Chile
Descrição: Lideranças progressistas do Brasil e da América Latina comemoraram a
eleição de Boric como novo presidente do Chile
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-celebra-vitoria-de-gabriel-boricno-chile/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-19 16:33:09
Título: \Eu não roubei nada\, diz homem negro agredido em rede de supermercado
no Espírito Santo
Descrição: Até o momento a rede de supermercado Carone não se pronunciou sobre o
caso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/19/eu-nao-roubei-nada-diz-homemnegro-agredido-em-rede-de-supermercado-no-espirito-santo
Fonte: DefesaNet RSS
Título: GHBR - A cada 50 dias um político, assessor ou gestor público foi
assassinado na Baixada Fluminense
Descrição: Levantamento do Observatório de Favelas detalha elo entre o poder
político e o 'poder de matar' na região
Url :https://www.defesanet.com.br/ghbr/noticia/43080/GHBR---A-cada-50-dias-umpolitico--assessor-ou-gestor-publico-foi-assassinado-na-Baixada-Fluminense/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-19 09:05:39
Título: Por que a comida saudável não faz parte da rotina da maioria das
brasileiras e dos brasileiros?

Descrição: Livro aponta a relação direta entre a concentração de terra, a
inflação dos alimentos e o que chega à mesa das famílias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/19/por-que-a-comida-saudavel-naofaz-parte-da-rotina-da-maioria-das-brasileiras-e-dos-brasileiros
Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa à Universidade Católica: é necessário um pensamento novo para
vencer as injustiças de hoje
Descrição: O Santo Padre enviou uma vídeo-mensagem à Universidade Católica do
Sagrado Coração, em Milão, pelo seu centenário da fundação, com a qual inaugura
o novo ano acadêmico, que contou com a presença da Presidente da Comissão
Europeia, Úrsula Von der Leyen. O Papa recorda que, para enfrentar as urgentes
necessidades de hoje, são necessários \novos modelos de pensamento\.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-12/papa-catolica-sagrado-annoacademico-centenario.html
Fonte: Congresso em Foco
Título: Rompendo as desigualdades e a espiral do silêncio
Descrição: Considerado o mais universal dos poetas portugueses, o lisboeta
Fernando Pessoa disse que “existe no silêncio tão profunda sabedoria, que às
vezes ele transforma-se na mais perfeita resposta”. Hoje, porém, como não busco
dar respostas, mas sim provocar alguma reflexão, vou no sentido inverso ao que
expressou o filósofo, dramaturgo e comentarista político português, que [ ]The
post Rompendo as desigualdades e a espiral do silêncio appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-e-opiniao/colunistas/rompendo-asdesigualdades-e-a-espiral-do-silencio/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-19 14:39:11
Título: Bolsonaro pede para deputado Giacobo disputar o Senado contra Alvaro
Dias no Paraná
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu para o deputado Fernando Giacobo
(PL-PR) a missão de disputar [e vencer] contra Alvaro Dias (Podemos-PR) a única
vaga para o Senado nas eleições de 2022. Alvaro tem dito que concorrerá à
reeleição com o apoio do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), que Bemvindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/bolsonaro-pede-para-deputadogiacobo-disputar-o-senado-contra-alvaro-dias-no-parana/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-19 13:34:01
Título: Lula amplia discurso contra fome no Brasil [vídeo]
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas
de intenção de voto, vem ampliando seu discurso contra a fome e o desemprego. Na
sexta-feira (17/12), no 5º Congresso Nacional da Juventude do PT, Lula disse que
o Brasil não tem o direito de ter um único filho
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/lula-amplia-discurso-contra-fomeno-brasil-video/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-19 12:53:29
Título: Míriam Leitão, da Globo, já vislumbra possível governo Lula
Descrição: Você pode não concordar absolutamente nada com o pensamento econômico
e político de Míriam Leitão, colunista do Globo, mas ela se transforma numa voz
lúcida quando admite a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em tempos de negacionismos e de golpismos, alguém ligado à cúpula da emissora
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/miriam-leitao-da-globo-javislumbra-possivel-governo-lula/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-19 00:20:03

Título: New York Times denuncia as falhas dos drones nos ataques mortais dos EUA
Descrição: O jornal The New York Times, o maior do mundo, publicou uma caudalosa
reportagem sobre as falhas dos drones nos ataques mortais dos Estados Unidos
contra supostas posições do ISIS (Estado Islâmico) na Síria, Iraque e
Afeganistão. Leia a íntegra da reportagem. Registros ocultos do Pentágono
revelam padrões de falhas
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/new-york-times-denuncia-as-falhasdos-drones-nos-ataques-mortais-dos-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-19 23:44:17
Título: Quem é Gabriel Boric, o presidente eleito de um Chile rebelde
Descrição: Gabriel Boric é parte do processo de lutas que estremeceu o Chile nos
últimos anos ao colocar em questão o neoliberalismo e o legado de Pinochet
Url :https://revistaforum.com.br/global/quem-e-gabriel-boric-o-presidenteeleito-de-um-chile-rebelde/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-19 21:21:15
Título: Eleição no Chile: Ônibus somem em Santiago e apoiadores de Boric
denunciam golpismo
Descrição: Urnas foram fechadas no Chile às 18h, expectativa é que o resultado
da disputa entre Boric e Kast, o \Bolsonaro chileno\, seja conhecido às 20h
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicao-chile-onibus-somem-boricdenunciam-golpismo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-19 14:06:48
Título: Revoltado, Mario Frias diz que esposa foi expulsa de hotel por não ter
passaporte da vacina: “Vagabundos!”
Descrição: Secretário de Cultura do governo Bolsonaro chamou comprovante de
vacinação contra a Covid de \porcaria criminosa\ e anunciou que vai processar
responsáveis por seguir decreto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/revoltado-mario-frias-diz-que-esposafoi-expulsa-de-hotel-por-nao-ter-passaporte-da-vacina-vagabundos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-19 11:14:49
Título: Citada por Queiroga, câmara técnica já se manifestou a favor de
vacinação em crianças
Descrição: Ministro da Saúde, como forma de retardar imunização infantil contra
a Covid, afirmou que quer ouvir grupo de especialistas que já se posicionou duas
vezes sobre o assunto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/citada-por-queiroga-camara-tecnica-jase-manifestou-a-favor-de-vacinacao-em-criancas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-19 00:47:12
Título: Justiça do Rio extingue ação contra Lula e Dilma sobre refinaria Abreu e
Lima
Descrição: \Não há prova nesta demanda que demonstre que a construção da
refinaria Abreu e Lima seja lesiva à cidadania\, aponta a juíza que arquivou a
ação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-extingue-acao-lula-e-dilmarefinaria-abreu-e-lima/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-19 00:17:37
Título: Globo vende sede em São Paulo e passa a pagar aluguel
Descrição: O Grupo Globo tem buscado terceirizar suas operações para reduzir
custos
Url :https://revistaforum.com.br/midia/globo-vende-sede-em-sao-paulo-e-passa-apagar-aluguel/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-20 04:30:41
Título: Museu em Teerã revela os carrões que os xás dirigiam antes da Revolução
Iraniana
Descrição: RIO - Um carro construído exclusivamente para um pequeno príncipe
aprender a dirigir. Um outro cujo valor equivalia a um oitavo do orçamento
nacional. E mais um, presenteado por Hitler. Essas são algumas das histórias
contadas no novo Museu Histórico do Automóvel Irã, que vem atraindo a atenção
pela exposição dos veículos de luxo que um dia pertenceram à família real
persa.A frota, de dar inveja ao qualquer magnata de hoje em dia, foi um dos
tesouros mais bem guardados do país desde que a Revolução Iraniana, de 1979,
tirou de circulação a dinastia do xá Mohammad Reza Pahlavi.
Url :https://oglobo.globo.com/boa-viagem/museu-em-teera-revela-os-carroes-queos-xas-dirigiam-antes-da-revolucao-iraniana-25326240
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-20 04:30:38
Título: Entrevista: 'Bolsonaro não vai mudar de opinião sobre vacina', diz
Ricardo Barros
Descrição: BRASÍLIA - O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), diz
que o presidente Jair Bolsonaro vai manter os questionamentos à eficácia das
vacinas contra Covid-19 e minimiza a possibilidade de repercussão eleitoral em
2022 — “o assunto estará superado”, pontua o deputado. Para o parlamentar, os
eleitores saberão distinguir a postura pessoal do posicionamento da gestão, que,
com atraso, comprou imunizantes.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/entrevista-bolsonaro-nao-vai-mudar-deopiniao-sobre-vacina-diz-ricardo-barros-25326225
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-20 04:30:55
Título: Da PF ao Iphan: interferências em série de Bolsonaro em órgãos públicos
geram reações
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/da-pf-ao-iphan-interferencias-em-seriede-bolsonaro-em-orgaos-publicos-geram-reacoes-1-25326176
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-20 08:26:29
Título: Aliança com Alckmin é 'vacina' contra ideia de que Lula é extremista,
diz cientista político
Descrição: Para o professor da FGV Cláudio Couto, chapa com Alckmin serviria
para diminuir resistência a Lula entre conservadores.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59707230?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-19 23:25:01
Título: Eleições no Chile: Esquerdista Gabriel Boric é eleito presidente no
segundo turno
Descrição: Presidente mais jovem da história do Chile, o esquerdista Gabriel
Boric, de 35 anos, venceu José Antonio Kast, de direita e defensor da ditadura
militar de Pinochet.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59722740?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-20 00:00:00
Título: Ex-líder de Bolsonaro direcionou ao menos R$ 330 milhões para projeto
político do filho
Descrição: Em seu galpão de trabalho em Petrolina (PE), a 713 km do Recife, o
escultor Ranilson Viana, 34, conta sobre a obra que fez para representar o
político Osvaldo Coelho, morto em 2015, que exerceu o cargo de deputado federal
por Pernambuco em nove mandatos. \A escultura que fiz procura mostrar a força
que ele teve para trazer a irrigação para Petrolina. Simboliza a chegada da

irrigação e o aumento da fruticultura. Aí começou a nossa riqueza\, diz.Leia
mais (12/20/2021 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/ex-lider-de-bolsonaro-direcionou-ao-menos-r-330-milhoes-paraprojeto-politico-do-filho.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-19 00:00:00
Título: Bolsonaristas seguem discurso de presidente e atacam vacinação de
crianças
Descrição: Após o presidente atacar a Anvisa por causa da vacinação em crianças,
bolsonaristas entraram na onda. Bia Kicis (PSL-DF) postou vídeo em que um médico
afirma que crianças podem \desenvolver problemas muito sérios\ com a vacina
Pfizer.Leia mais (12/19/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/bolsonaristas-seguem-discurso-de-presidente-eatacam-vacinacao-de-criancas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-19 00:00:00
Título: Moro critica aumento, mas vai usar dinheiro público de fundo eleitoral
em 2022
Descrição: Ex-juiz e pré-candidato do Podemos à Presidência, Sergio Moro ?diz
que ele e seu partido, o Podemos, não são contra a existência do fundo
eleitoral, mas sim do aumento do valor.Leia mais (12/19/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/moro-critica-aumento-mas-vai-usar-dinheiro-publicode-fundo-eleitoral-em-2022.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-19 00:00:00
Título: Por que tem um general no TSE?
Descrição: O general Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da defesa de
Bolsonaro, ocupará a direção-geral do TSE durante a campanha presidencial de
2022. Isto é: quem vai decidir se a eleição valeu será um sujeito armado que até
outro dia era funcionário de um dos candidatos.Leia mais (12/19/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2021/12/por-que-tem-um-general-no-tse.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-20 06:00:25
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 20 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as notícias mais
relevantes desta segunda-feira (20), marcada pelo encontro entre Lula e Alckmin,
pela eleição do presidente do Chile Gabriel Boric, pelo novo lockdown na Europa
e pela declaração norte-coreana contra os EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20211220/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-segunda-feira-20-de-dezembro-20748407.html

