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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-20 21:17:03
Título: Desmatamento até novembro é o maior dos últimos 10 anos na Amazônia
Descrição: Dados do Imazon apontam que a Amazônia Legal perdeu 10.222 km² de 
floresta entre janeiro e novembro de 2021, o maior acumulado dos últimos dez 
anos para o período.
Url :https://br.sputniknews.com/20211220/desmatamento-ate-novembro-e-o-maior-
dos-ultimos-10-anos-na-amazonia-20758183.html

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-20 20:57:42
Título: Desmatamento: Amazônia perdeu área sete vezes a cidade de São Paulo até 
novembro
Descrição: Caos fundiário, falta de fiscalização e invasão de terras públicas 
sem uso da União ajudam a explicar destruição da floresta.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59736175?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 12:08:51
Título: “Precisamos de um programa emergencial para tirar o Brasil do atraso”, 
avalia direção do MST
Descrição: Em situação de fome e abandono, somente um projeto coletivo e de 
massa pode resgatar garantias de direitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/precisamos-de-um-programa-
emergencial-para-tirar-o-brasil-do-atraso-avalia-direcao-do-mst

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-20
Título: Governo trava liberação da vacinação para crianças e coloca vidas em risco
Descrição: Mesmo com aval da Anvisa, de que o imunizante da Pfizer é previne 
estágios graves da Covid, Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
criam polêmicas sobre o uso, deixando em risco a vida de crianças
Url : https://www.cut.org.br/noticias/governo-trava-liberacao-da-vacinacao-para-
criancas-e-coloca-vidas-em-risco-2343 

Fonte: Poder360
Título: PGR pede ações para proteger diretores da Anvisa ameaçados
Descrição: Ameaças começaram depois de órgão autorizar aplicação de vacina 
contra covid em crianças de 5 a 11 anos
Url :https://www.poder360.com.br/justica/pgr-pede-acoes-para-proteger-diretores-
da-anvisa-ameacados/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-20 00:00:00
Título: Chefe da Anvisa é um brasileiro com B maiúsculo, diz presidente da CPI 
da Covid
Descrição: O senador Omar Aziz (PSD-AM), que foi presidente da CPI da Covid, 
saiu em defesa do diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), Antônio Barra Torres.Leia mais (12/20/2021 - 17h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/chefe-da-anvisa-e-um-brasileiro-com-b-maiusculo-diz-
presidente-da-cpi-da-covid.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-20 11:59:19
Título: Gilmar Mendes diz que perseguição e intimidação a técnicos da Anvisa é 
'vergonha nacional'
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Descrição: Para ministro, \o discurso do ódio chegou a níveis alarmantes no 
país\ e defende investigação e segurança para os servidores da agência e suas 
respectivas famílias.
Url :https://br.sputniknews.com/20211220/gilmar-mendes-diz-que-perseguicao-e-
intimidacao-a-tecnicos-da-anvisa-e-vergonha-nacional-20751328.html

Fonte:  Brasil 247
Data: 2021-12-20
Título: Ao STF, PGR aponta indícios de informação falsa em live de Bolsonaro
Descrição: Documento assinado pela subprocuradora-geral da República Lindôra 
Araújo indica que Jair Bolsonaro divulgou notícias falsas em live que promoveu 
no final de julho para atacar o sistema eleitoral brasileiro.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/ao-stf-pgr-aponta-indicios-
de-informacao-falsa-em-live-de-bolsonaro 

Fonte: Jacobin
Data: 2021-12-20
Título: Uma maquina de guerra
Descrição: Neste dia, em 1997, os Racionais MC's lançaram o álbum "Sobrevivendo 
no inferno". Com referencias marcantes, como o massacre do Carandiru e a 
denuncia do racismo sistêmico no país, o álbum virou um fenômeno nacional - para
o pavor da mídia e da intelectualidade burguesa que tentava descredibilizar o 
grupo com medo da letra e seu potencial revolucionário.
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/uma-maquina-de-guerra/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 12:42:18
Título: Itapemirim: um desastre aéreo com o aval de Bolsonaro e Tarcísio 
Freitas, vídeo
Descrição: Entrada do grupo - que está em recuperação judicial e acaba de 
suspender 513 voos - no ramo de transporte aéreo, foi comemorada pelo presidente
e seu ministro em live do ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/itapemirim-um-desastre-aereo-com-o-
aval-de-bolsonaro-e-tarcisio-freitas-video/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-20 19:58:05
Título: Suspensão de atividades da Itapemirim afetou quase 46 mil passageiros
Descrição: A recente suspensão temporária das atividades da mais nova companhia 
aérea brasileira, a Itapemirim, afetou 45.887 passageiros.
Url :https://br.sputniknews.com/20211220/suspensao-de-atividades-da-itapemirim-
afetou-quase-46-mil-passageiros-20757798.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 16:30:50
Título: Análise | Bolsonaro: destruidor do futuro, por Samuel Pinheiro Guimarães
Descrição: O projeto político de Bolsonaro é a implantação de um sistema 
político e governamental autoritário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/analise-bolsonaro-destruidor-do-
futuro-por-samuel-pinheiro-guimaraes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 20:21:21
Título: Leonardo Boff: passos para derrotar o fascismo e a política do ódio
Descrição: Este artigo é dedicado aos que lutam pela democracia ferida e pelo 
resgate da nação devastada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/leonardo-boff-passos-para-
derrotar-o-fascismo-e-a-politica-do-odio

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 09:03:01
Título: Caetano diz que “coração” está com Lula e Ciro, mas em 2022 vai de Lula:
“total”, veja vídeo
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Descrição: No Roda Viva, Caetano ainda afirmou que a Lava Jato \foi se revelando
muito tendenciosa\ e que Sergio Moro merece ter dificuldade em se desvencilhar 
de Jair Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/caetano-diz-que-coracao-esta-com-lula-
e-ciro-mas-em-2022-vai-de-lula-total-veja-video/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-20 00:00:00
Título: 'Apoio Lula. Já deu de direita', diz Bela Gil em jantar que reuniu 
petista e Alckmin
Descrição: A chef Bela Gil diz ter sido convidada pelo próprio ex-presidente 
Lula (PT) para participar do jantar realizado pelo grupo Prerrogativas no 
domingo (20), no restaurante A Figueira Rubaiyat, em SP.Leia mais (12/20/2021 - 
23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/12/apoio-lula-ja-deu-de-direita-diz-bela-gil-em-
jantar-que-reuniu-petista-e-alckmin.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 22:31:19
Título: Ampla maioria dos evangélicos prefere Lula a Bolsonaro, diz Datafolha
Descrição: Pesquisa revelou que para esse grupo religioso, visto pelo resto da 
população como apoiadores incondicionais do atual presidente, líder petista tem 
ampla vantagem eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ampla-maioria-evangelicos-prefere-
lula-a-bolsonaro/
 
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-12-20
Título: O bem deverá vencer o mal no Brasil em 2022.
Descrição: Por Milton Rondó. A comunidade internacional aguarda com ansiedade a 
volta do País ao concerto das Nações. A contribuição brasileira à cena 
internacional foi de fundamental importância para a evolução da humanidade, no 
período democrático. Do combate à fome ao enfrentamento do colonialismo, fomos 
verdadeiros campeões dos direitos humanos e sociais, em âmbito internacional.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-bem-devera-vencer-o-mal-no-
brasil-em-2022/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 21:37:07
Título: Lula mantém tradição e marca presença no Natal dos Catadores
Descrição: Nos últimos 18 anos, Lula só não participou da festa em duas 
oportunidades: em 2018, pois estava preso em Curitiba, e em 2020, em 
consequência das restrições impostas pela pandemia da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/lula-mantem-tradicao-e-marca-
presenca-no-natal-dos-catadores/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-20 20:23:00
Título: Reginaldo Lopes é novo líder do PT na Câmara
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/841148-reginaldo-lopes-e-novo-lider-do-
pt-na-camara/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Chile. Bispos ao novo presidente Boric: \o país lhe confia uma grande 
missão\
Descrição: Os bispos saúdam o novo presidente Boric, eleito este domingo 
(19/12). \A Igreja chilena quer continuar contribuindo, a partir de sua missão 
particular, para a construção de uma humanidade mais justa e fraterna, onde 
sobretudo os pobres e os que sofrem sejam respeitados em sua dignidade. Conte 
com nosso apoio e nossas orações, e com a contribuição de nossa ação pastoral, 
que sempre levaremos adiante no respeito à ordem democrática de nosso país e de 
suas autoridades legitimamente eleitas\                    Leia tudo            
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Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-12/chile-saudacao-bispos-
novo-presidente-eleito-boric-grande-missao.html
,
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 19:07:55
Título: Justiça suspende reintegração de posse em assentamento do MST ameaçado 
por prefeito de Jaú 
Descrição: TRF-3 determinou também a retirada de qualquer aparato que impeça o 
livre acesso ao local
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/justica-suspende-reintegracao-
de-posse-em-assentamento-do-mst-ameacado-por-prefeito-de-jau

Fonte: Congresso em Foco
Título: Professor demitido por posicionamento político vence processo 
trabalhista
Descrição: “Se tá aqui dentro, se eu estou pagando o salário, tem que vestir a 
camisa e comungar com as minhas ideias”. Foi assim que a gestora de uma escola 
particular, localizada em Rancharia (SP), justificou a demissão de um professor 
após ele se manifestar contra a intervenção militar defendida por ela. A fala 
foi durante [ ]The post Professor demitido por posicionamento político vence 
processo trabalhista appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/professor-demitido-por-
posicionamento-politico-vence-processo-trabalhista/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 19:00:41
Título: Suprema Corte britânica anula decisão e mantém bloqueio de ouro 
venezuelano
Descrição: Desde 2020, Banco Central da Venezuela tenta recuperar 31 toneladas 
de ouro público depositados no Banco da Inglaterra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/suprema-corte-britanica-anula-
decisao-e-mantem-bloqueio-de-ouro-venezuelano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 14:29:05
Título: Agricultores temem despejo em terras onde moram e produzem há três 
gerações em Itambé (PE)
Descrição: As terras da Usina Aliança foram alienadas para credor após o seu 
fechamento, enquanto está sob processo de usucapião
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/agricultores-temem-despejo-em-
terras-onde-moram-e-produzem-ha-tres-geracoes-em-itambe-pe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 11:00:27
Título: Gabriel Boric, eleito com maior votação da história, inicia transição 
nesta segunda (20) 
Descrição: Com 55,8% dos votos, Boric é o presidente eleito mais jovem da 
história chilena, posse ocorre em março
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/gabriel-boric-eleito-com-maior-
votacao-da-historia-inicia-transicao-nesta-segunda-20
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 10:44:37
Título: Em jantar, Lula reforça sinal de aliança com Alckmin: \Não importa se já
trocamos botinadas\
Descrição: Em discurso no evento do Grupo Prerrogativas, petista minimizou 
ataques feitos pelo ex-tucano ao PT nas eleições de 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/em-jantar-lula-reforca-sinal-de-
alianca-com-alckmin-nao-importa-se-ja-trocamos-botinadas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 10:15:54
Título: Criada há cinco anos, Lei Antiterrorismo gerou efeito cascata no 
Legislativo, com outros 36 PLs
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Descrição: Estudo de pesquisadores do Ipol/UnB analisa impacto da norma, que já 
nasceu sob gritos de protesto de organizações civis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/criada-ha-cinco-anos-lei-
antiterrorismo-gerou-efeito-cascata-no-legislativo-com-outros-36-pls
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 09:36:58
Título: PT confirma Edegar Pretto como pré-candidato ao governo do RS
Descrição: Anúncio foi feito no último sábado (18), em Porto Alegre, partido 
também aposta num amplo palanque para Lula no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/pt-confirma-edegar-pretto-como-
pre-candidato-ao-governo-do-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-20 08:30:56
Título: Maranhão é o estado com mais assassinatos no campo em 2021, aponta 
relatório da CPT
Descrição: Entre os quilombolas assassinados em conflitos no campo no país, 
todos foram registrados no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/20/maranhao-e-o-estado-com-mais-
assassinatos-no-campo-em-2021-aponta-relatorio-da-cpt
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-21 01:38:30
Título: Governo federal passa a exigir comprovante de vacinação para viajante 
entrar no Brasil
Descrição: O governo federal editou norma hoje (20/12) passando a exigir teste 
negativo para covid-19 e comprovante de vacinação para viajantes vindos de 
outras nações que desejem entrar no país por via aérea. As novas regras entram 
em vigor nesta segunda-feira. Segundo a portaria interministerial, o comprovante
de vacinação é válido  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/governo-federal-passa-a-exigir-
comprovante-de-vacinacao-para-viajante-entrar-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-20 20:43:29
Título: Bate e rebate de Requião: “o PSB-PR não tem dono, atualmente ele está 
arrendado para o Ratinho Junior”
Descrição: Nas vésperas do Natal, o bicho pegou entre os membros do PSB do 
Paraná e o ex-senador Roberto Requião (sem partido). De Brasília, onde respira e
conspira, Requião escreveu no Twitter: Severino Araújo tem Razão, o PSB-PR não 
tem dono, atualmente ele está arrendado para o Ratinho Junior. Pré-candidato ao 
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/bate-e-rebate-de-requiao-o-psb-pr-
nao-tem-dono-atualmente-ele-esta-arrendado-para-o-ratinho-junior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 02:17:56
Título: Vítima de um AVC, Arnaldo Jabor está internado em São Paulo
Descrição: Jornalista e cineasta tem 81 anos e está sedado no Hospital Sírio-
Libanês
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/vitima-de-um-avc-arnaldo-jabor-esta-
internado-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 01:53:26
Título: Olavo admite derrota de Bolsonaro em 2022 e diz que foi usado pelo 
presidente
Descrição: O guru bolsonaristas voltou a criticar a atuação de Bolsonaro no 
governo durante live com ex-ministros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/olavo-admite-derrota-de-bolsonaro-em-
2022/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 01:20:12
Título: 55 anos da obra-prima “Blow-Up – Depois Daquele Beijo” – Por Filippo 
Pitanga
Descrição: Clássico do mestre italiano Michelangelo Antonioni adaptado 
livremente de conto do mestre argentino Júlio Cortázar completa 55 anos.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/55-anos-obra-prima-blow-up-depois-daquele-
beijo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 01:00:05
Título: Em lancha, Bolsonaro dança funk que ataca feministas e Jean Wyllys
Descrição: \A obsessão do presidente fascista e de sua falange em relação a mim 
não cessa…\, disse o ex-deputado Jean Wyllys sobre cena protagonizada por 
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-lancha-bolsonaro-danca-funk-que-
ataca-feministas-e-jean-wyllys/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 23:48:08
Título: Vereadora Benny Briolly, de Niterói (RJ), recebe nova ameaça de morte
Descrição: Primeira travesti eleita no estado do Rio de Janeiro, ela pediu 
proteção às autoridades fluminenses e protestou nas redes. “Eu tenho direito de 
viver, tenho direito de exercer minha atividade parlamentar”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vereadora-benny-briolly-niteroi-recebe-
nova-ameaca-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 23:09:02
Título: Juíza nega ressarcimento a passageiros que tiveram voos cancelados pela 
Itapemirim
Descrição: Magistrada negou tutela de urgência alegando que Itapemirim vive \
penúria\ e que viagem foi feita a \lazer\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/juiza-nega-ressarcimento-passageiros-
itapemirim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 22:13:14
Título: Seguranças espancam e eletrocutam moradores de rua em Belém, prefeito 
repudia: “Milicianos”
Descrição: Cenas fortes mostram seguranças de empresa privada atacando de forma 
covarde homens que dormiam em uma feira da capital paraense, polícia abriu 
investigação
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/segurancas-espancam-arma-choque-
moradores-rua-belem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 21:10:50
Título: PF busca bolsonaristas que ameaçaram servidores da Anvisa
Descrição: Inquérito aberto pelos federais apura intimidação estimulada por 
Bolsonaro contra técnicos da Agência de Vigilância Sanitária que aprovaram 
vacinas para crianças
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pf-bolsonaristas-ameacaram-anvisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 20:56:06
Título: Tarcísio Freitas insiste que Itapemirim “tinha todas as condições de 
operar”
Descrição: Empresa aérea perdeu o certificado para voar, o que pode deixar no 
chão até o dia 2 de janeiro cerca de 40 mil passageiros
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tarcisio-freitas-insiste-que-itapemirim-
tinha-todas-as-condicoes-de-operar/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-12-20 20:30:28
Título: O peso de um governo: Argentina cresce 4,1% e Brasil entra em recessão 
no 3° trimestre
Descrição: Com todas as variáveis complexas que influenciam nos índices 
econômicos, qual é, afinal, o mérito do governo Fernández no cenário de lá e a 
responsabilidade da gestão Bolsonaro por aqui?
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/peso-governo-argentina-cresce-41-brasil-
recessao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 20:29:35
Título: Freixo se reúne com Lula, Haddad e Gleisi: “É determinante ganhar em SP 
e no RJ”
Descrição: Deputado do PSB, que é pré-candidato ao governo do RJ, disse à Fórum 
que \Lula está com muita vontade de rodar o estado e ganhar essa eleição\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-lula-haddad-gleisi-sp-rj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 19:47:36
Título: Vitória no Chile injeta otimismo na campanha de Lula
Descrição: No programa desta segunda-feira, além dos comentários sobre os fatos 
do dia, iremos conversar com Felipe Nunes, CEO de uma das principais empresas de
pesquisa do país, a Quaest, que vem realizando pesquisas de altíssima qualidade,
presenciais, e regulares, todo mês. A entrevista se inicia às 17:00 e vai até as
17:45. Depois conversamos com [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/vitoria-no-chile-injeta-otimismo-na-
campanha-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 19:33:13
Título: Após Ministério da Saúde, hackers derrubam sistema e apagam dados da PF 
e PRF
Descrição: Dados de policiais com dívida ativa com a União foram excluídos, 
órgãos de segurança do governo avaliam que informações de condutores cadastrados
em bancos de dados da PF e da PRF também tenham desaparecido
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-ministerio-da-saude-hackers-
derrubam-sistema-e-apagam-dados-da-pf-e-prf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 19:28:29
Título: Justiça do RJ atende AGU e reconduz presidente do Iphan ao cargo
Descrição: Juíza havia dado liminar para afastar Larissa Dutra após Bolsonaro 
dizer que \ripou todo mundo\ do Iphan para favorecer obra das lojas Havan, e que
indicou presidente para órgão não dar \dor de cabeça\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-do-rj-atende-agu-e-reconduz-
presidente-do-iphan-ao-cargo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 18:45:47
Título: Os bastidores do jantar que “lançou” a chapa Lula e Alckmin, por Renato 
Rovai
Descrição: O badalado restaurante A Figueira Rubaiyat foi palco de um dos 
movimentos mais amplos da política brasileira desde as Diretas Já, em 1984. 
Evidente que a comparação não diz respeito à participação popular, mas a 
amplitude do palanque daquele movimento
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/os-bastidores-do-jantar-que-
lancou-a-chapa-lula-e-alckmin-por-renato-rovai/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 16:02:38
Título: Bolsonaro não cumprimenta Gabriel Boric por sua eleição no Chile
Descrição: Brasileiro é o único líder entre os nove países grandes da América 
Latina a não felicitar o presidente eleito do Chile
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Url :https://revistaforum.com.br/global/bolsonaro-nao-cumprimenta-gabriel-boric-
por-sua-eleicao-no-chile/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 15:10:56
Título: Chapa Lula/Alckmin tem o simbolismo de unir os brasileiros, diz senador 
Humberto Costa
Descrição: O parlamentar também afirmou que o ex-governador de São Paulo é uma 
figura de “dimensão nacional e conhecido por uma parcela expressiva da 
população”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/chapa-lula-alckmin-unir-brasileiros-
costa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 14:12:33
Título: Ipespe: Lula lidera em todos os cenários e tem 49% das intenções de 
votos válidos
Descrição: Levantamento feito em dezembro afirma, ainda, que 62% não votariam de
jeito nenhum em Jair Bolsonaro (PL) e que 65% já definiram a escolha
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ipespe-lula-lidera-em-todos-os-
cenarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 12:59:09
Título: Lula é que o mais defende os pobres e os valores da família brasileira, 
diz Datafolha
Descrição: Em apenas dois temas Bolsonaro supera Lula: é o pré-candidato que \
mais pensa em Deus\ - 34% a 30% - e o maior defensor dos ricos - 56% a 12%. Veja
o detalhamento do Datafolha.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-e-que-o-mais-defende-os-pobres-e-
os-valores-da-familia-brasileira-diz-datafolha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 11:59:04
Título: Marselha, de “La Casa de Papel”: “Acho que eu devo parecer com o 
Belchior”
Descrição: Casado com a atriz brasileira Paula Feferbaum, o ator croata Lukas 
Peros diz que um terço dos seguidores nas suas redes são do Brasil.
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/marselha-de-la-casa-de-papel-acho-que-
eu-devo-parecer-com-o-belchior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 11:44:41
Título: Gabriel Boric: “Que nunca mais tenhamos um presidente que declare guerra
ao seu povo”, veja vídeo
Descrição: Em seu primeiro discurso como presidente eleito, Boric defendeu os 
direitos políticos das mulheres e da comunidade LGBT e afirmou que ambos serão 
protagonistas em seu governo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gabriel-boric-nunca-mais-presidente-
guerra-povo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-20 09:36:47
Título: Brasil aparece em quinto lugar do mundo no ranking de pessimismo, diz 
pesquisa
Descrição: O índice ficou acima da média global de 77% que não estão animados 
com seus próprios países
Url :https://revistaforum.com.br/politica/brasil-aparece-em-quinto-lugar-do-
mundo-no-ranking-de-pessimismo-diz-pesquisa/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-20 03:00:00
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Título: Misericórdia, discernimento e consciência. Um dicionário de teologia de 
acordo com a sensibilidade contemporânea. Entrevista especial com José Roque 
Junges
Descrição: Misericórdia, discernimento e consciência são as três palavras-chaves
para tratar de temas relativos à teologia moral na nossa era. É nessa 
perspectiva que foi lançado o http://www.ihu.unisinos.br/615399-misericordia-
discernimento-e-consciencia-guias-para-a-teologia-moral-entrevista-especial-com-
jose-roque-junges
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-20 03:00:00
Título: Brasil é um dos lugares mais perigosos para exercer e exigir Direitos 
Humanos. Entrevista especial com Antonio Neto
Descrição:  
Vivemos em um país que é historicamente “racista, machista e LGBTQIA+fóbico, 
onde prevalece a violência estrutural”. Essa é a avaliação de Antonio Neto, 
historiador e pesquisador que trabalhou na elaboração do relatório  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615400-brasil-e-um-dos-lugares-mais-perigosos-
para-exercer-e-exigir-direitos-humanos-entrevista-especial-com-antonio-neto
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-20 21:51:50
Título: Como o peru, originário do México, tornou-se o prato típico de Natal no 
mundo todo
Descrição: Séculos atrás, a carne mais consumida no Natal era... cabeça de 
javali em conserva.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-59730656?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-20 00:00:00
Título: Equipe de Guedes se defende e diz que culpa de ausência de reajuste a 
policiais é do Congresso
Descrição: A ausência no Orçamento de 2022 de uma previsão de reajuste para 
policiais provocou uma guerra de versões nos bastidores.Leia mais (12/20/2021 - 
15h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/equipe-de-guedes-se-defende-e-diz-que-culpa-de-
ausencia-de-reajuste-a-policiais-e-do-congresso.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-20 00:00:00
Título: Ex-líder de Bolsonaro direcionou 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.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-para-
projeto-politico-do-filho.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-21 01:55:00
Título: Orçamento de 2022 pode ser votado nesta terça-feira
Descrição: Recursos para pagamento do Auxílio Brasil aumentaram de R$ 34,7 
bilhões para R$ 89 bilhões, parlamentares buscam mais dinheiro para Educação e 
contestam aumento do Fundo Eleitoral para R$ 5,1 bilhões
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/840927-orcamento-de-2022-pode-ser-
votado-nesta-terca-feira/
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Data: 2021-12-20 22:24:00
Título: Projeto inclui catadores de lixo entre beneficiários do programa Bolsa 
Verde
Descrição: Atualmente, o programa beneficia famílias rurais que vivem em 
situação de extrema pobreza e que desenvolvem atividades de conservação 
ambiental
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/827330-projeto-inclui-catadores-de-lixo-
entre-beneficiarios-do-programa-bolsa-verde/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-21 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 21 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (21), marcada pelo apoio da China às propostas de 
segurança russas, pelo intuito de Washington de completar o muro na fronteira 
com o México e pelo avanço da cepa Ômicron nos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20211221/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-terca-feira-21-de-dezembro-20760155.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-20 22:10:49
Título: Primeiro satélite brasileiro produzido por startup será lançado pela 
SpaceX
Descrição: A bordo do foguete Falcon 9, da SpaceX, será lançado no próximo dia 
10 de janeiro de 2022 o primeiro satélite construído por uma startup brasileira.
Url :https://br.sputniknews.com/20211220/primeiro-satelite-brasileiro-produzido-
por-startup-sera-lancado-pela-spacex-20758362.html
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