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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 01:19:16
Título: Após perder filha de 8 anos para Covid, mãe clama por vacinação infantil
Descrição: Caso trágico, ocorrido em Guarujá (SP), ocorre no momento em que o
presidente Jair Bolsonaro endurece o discurso negacionista direcionado à
imunização de crianças, fomentando ameaças de seus seguidores contra técnicos da
Anvisa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-perder-filha-8-anos-covid-maeclama-vacinacao/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-21 00:00:00
Título: Para Bolsonaro, criança pode fazer arminha e pegar Covid, mas não tomar
vacina
Descrição: Para Jair Bolsonaro, um menino de nove anos pode trabalhar numa
fazenda. Também vale ensinar uma criança a imitar uma arma com as mãos e tirar a
máscara de proteção de outra. O governo pode recomendar cloroquina até para
bebês, mas não tem pressa para oferecer uma vacina que salva vidas.Leia mais
(12/21/2021 - 18h54)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/12/para-bolsonaro-crianca-pode-fazer-arminhae-pegar-covid-mas-nao-tomar-vacina.shtml
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-21
Título: Moradores da periferia de São Paulo protestam contra a fome e o
desemprego
Descrição: Moradores de 15 bairros da periferia de São Paulo realizaram nesta
terça-feira (21) atos simultâneos para denunciar o avanço da fome e da miséria
que assolam o país. Em 15 pontos da capital, trabalhadores e desempregados
saíram às ruas para protestar contra a alta dos alimentos. A inflação dos
alugueis, dos combustíveis e da energia também foram lembrados. Além disso, os
manifestantes também acusaram a “fome de direitos”, denunciando o
desmantelamento de políticas públicas durante o governo Bolsonaro.
Organizadas pela Central dos Movimentos Populares (CMP), as “marchas da panela
vazia” resgatam os movimentos contra a carestia que ocorreram no final dos anos
1970 e início dos 1980. Naquele momento, ainda durante a ditadura, as populações
das periferias da capital realizaram, até mesmo, saques em supermercados,
tamanho o desespero das famílias famintas.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/12/moradores-daperiferia-de-sao-paulo-protestam-contra-a-fome-e-o-desemprego/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-21 21:39:20
Título: Congresso brasileiro aprova orçamento para 2022 com déficit primário de
R$ 79,3 bilhões
Descrição: Projeto prevê salário mínimo de R$ 1.210 e R$ 4,9 bilhões para fundo
eleitoral, além de reserva de R$ 1,7 bilhão para reajuste de policiais.
Url :https://br.sputniknews.com/20211221/congresso-brasileiro-aprova-orcamentopara-2022-com-deficit-primario-de-r-793-bilhoes-20771777.html
Fonte: Congresso em Foco
Título: Orçamento para 2022 prevê menor investimento em 10 anos
Descrição: Na tarde desta terça-feira (21), o Congresso Nacional se reúne para
discutir e votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022. O desafio
não é pequeno: deputados e senadores divergem com relação às prioridades na
alocação de recursos do próximo ano, que se inicia em um momento de alta nos

índices de inflação, baixo [ ]The post Orçamento para 2022 prevê menor
investimento em 10 anos appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/orcamento-para2022-preve-menor-investimento-em-10-anos/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-22 05:14:14
Título: Mineradora canadense na Amazônia aproveita boiada para explorar ouro
mesmo sem licença ambiental
Descrição: Projetos que eram provisórios se tornaram definitivos com mudança da
ANM, beneficiando mineradoras como a Cabral Gold e ex-governador Ivo Cassol.The
post Mineradora canadense na Amazônia aproveita boiada para explorar ouro mesmo
sem licença ambiental appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/22/mineradora-canadense-aproveita-boiadaouro-amazonia-sem-licenca-ambiental/
Fonte: The Guardian
Data: 2021-12-21 09:30:09
Título: Honduras. Os militares americanos o treinaram. Depois ele ajudou a
assassinar Berta Cáceres.
Descrição: Quando Roberto David Castillo se formou na Academia Militar dos EUA
em West Point, o cadete hondurenho estava certo de que deixaria um legado: "Ele
será lembrado por todos como um líder destemido comprometido com Deus, com sua
família e a serviço dos outros", leu sua legenda do anuário. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/dec/21/the-us-militarytrained-him-then-he-helped-berta-caceres
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-21 03:00:00
Título: Projeto da Ferrogrão revela novo ciclo de exploração da Amazônia.
Entrevista especial com Telma Monteiro
Descrição:
A História do Brasil se revela como uma história de exploração e expropriação
dessas terras e de quem nela já vivia há séculos. Para a pesquisadora e
ambientalista
Url : http://www.ihu.unisinos.br/615444-projeto-da-ferrograo-revela-novo-ciclode-exploracao-da-amazonia-entrevista-especial-com-telma-monteiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 19:10:18
Título: Justiça reconhece câncer provocado por agrotóxico e INSS aposenta
agricultora: “Quase me matou\
Descrição: TRF-4 entendeu que Linfoma Não Hodgkin (LNH) se desenvolveu após anos
de uso do glifosato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/justica-reconhece-cancerprovocado-por-agrotoxico-e-inss-aposenta-agricultora-quase-me-matou
Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2021-12-21
Título: Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses
Descrição: Na véspera do terceiro aniversário da adoção formal da Declaração das
Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses e Outras Pessoas que Trabalham em
Áreas Rurais (UNDROP), a Via Campesina e a FIAN International estão lançando o
primeiro livreto de um conjunto de cinco partes de ferramentas de educação
popular que visa contribuir para o treinamento, visibilidade e mobilização dos
direitos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27486
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 14:40:26
Título: Lula publica foto de encontro com pai de Assange: “herói da liberdade de
imprensa e deveria estar livre”
Descrição: Lula ressalta que Assange não cometeu nenhum crime. \Fez apenas
jornalismo, revelando informações importantes para o mundo\

Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-publica-foto-de-encontro-com-paide-assange-heroi-da-liberdade-de-imprensa-e-deveria-estar-livre/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-21
Título: 300 médicos chamam a Austrália para trazer Assange para casa
Descrição:Alerta de deterioração perigosa após o acidente vascular cerebral
relatado por Assange, os médicos imploram ao vice-primeiro ministro da Austrália
que intervenha. A carta começa elogiando o vice-primeiro ministro Barnaby Joyce
por suas recentes declarações pedindo que o pedido de extradição dos EUA contra
Julian Assange seja retirado. "Estamos preocupados que o aparente mini-acidente
de Assange [relatado pelo Daily Mail em 11 de dezembro] possa ser a ponta de um
iceberg médico". De fato, seus sintomas sugerem que sim. É portanto imperativo
que o Sr. Assange seja libertado da prisão, onde sua saúde continuará a
deteriorar-se e onde suas complexas necessidades médicas não poderão ser
atendidas. "A prisão contínua, advertem os médicos, colocará em risco a vida de
Julian Assange".
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/21/300-doctors-implore-australia-tobring-assange-home/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 15:37:04
Título: Morre a militante do MST Cícera Soares Timóteo na Paraíba
Descrição: Cicinha, como era conhecida, enfrentava um câncer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/morre-a-militante-do-mst-cicerasoares-timoteo-na-paraiba
Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa: há mais armas hoje que na guerra fria. Construir a paz com
educação e trabalho
Descrição: “Diálogo entre as gerações, educação e trabalho: instrumentos para
construir uma paz duradoura.” Este é o título da mensagem do Papa Francisco
para o 55o Dia Mundial da Paz 2022, cujo texto foi divulgado nesta terça-feira
(21/12) numa coletiva na Sala de Imprensa da Santa Sé.
Leia
tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-12/papa-francisco-mensagemdia-mundial-paz-dialogo-trabalho.html
Fonte: Poder360
Título: PV anuncia apoio à candidatura de Lula em 2022
Descrição: Partido também aprovou criação de federação com PSB, PC do B e PT
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/pv-anuncia-apoio-a-candidatura-delula-em-2022/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Auditores da Receita entregam cargos após corte de verba, diz Sindifisco
Descrição: Auditores da Receita Federal começaram, nesta terça-feira (21), a
entregar cargos de chefia em reação a cortes orçamentários do órgão. A categoria
também promete paralisar os trabalhos. De acordo com o Sindicato Nacional dos
Auditores-Fiscais da Receita (Sindifisco Nacional), o relator do orçamento,
deputado Hugo Leal (PSD-RJ), descumpriu o acordo para a regulamentação do
pagamento [ ]The post Auditores da Receita entregam cargos após corte de verba,
diz Sindifisco appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/auditores-da-receitaentregam-cargos-apos-corte-de-verba-diz-sindifisco/
Fonte: Congresso em Foco
Título: União deverá garantir o acesso à internet de alunos e professores,
decide STF
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli,
reconheceu a constitucionalidade da Lei 14.172/2021, que determina que o governo
federal repasse R$ 3,5 bilhões para garantir o acesso à internet de alunos e
professores da rede básica de ensino público. A lei foi aprovada em fevereiro
deste ano, mas o presidente Jair Bolsonaro, por [ ]The post União deverá

garantir o acesso à internet de alunos e professores, decide STF appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/uniao-devera-garantir-oacesso-a-internet-de-alunos-e-professores-decide-stf/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Projeto busca combater a discriminação racial no acesso ao crédito
Descrição: O senador Fabiano Contarato (ES) apresentou o Projeto de Lei n° 4529,
que determina que instituições financeiras apresentem os motivos da recusa de
crédito quando solicitados pelo consumidor. O objetivo é combater a
discriminação racial e o racismo estrutural nas relações de consumo. Segundo o
estudo “O Empreendedorismo Negro no Brasil 2019”, elaborado pelo do [ ]The post
Projeto busca combater a discriminação racial no acesso ao crédito appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/projeto-buscacombater-a-discriminacao-racial-no-acesso-ao-credito/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 11:28:52
Título: Alepe concede título de cidadão pernambucano a Paulo Mansan, da
coordenação do MST
Descrição: 33 parlamentares, inclusive filiados a legendas conservadoras no
estado, votaram a favor da proposta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/alepe-concede-titulo-de-cidadaopernambucano-a-paulo-mansan-da-coordenacao-do-mst
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-12-21
Título: PF conclui ocorrência de crime de ameaça em e-mail enviado a diretores
da Anvisa.
Descrição: A Polícia Federal concluiu existirem indícios suficientes para
caracterizar como crime as ameaças deferidas contra diretores da Anvisa por
homem contrário à vacinação de crianças.Em novembro, servidores receberam um email de um homem que noticiava a pretensão de tirar o filho da escola para que a
criança não fosse obrigada a tomar uma “vacina experimental”.
Url : https://www.cartacapital.com.br/justica/pf-conclui-ocorrencia-de-crime-deameaca-em-e-mail-enviado-a-diretores-da-anvisa/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 14:00:43
Título: Mobilização popular consegue barrar projeto de megamineração em Chubut,
patagônia argentina
Descrição: Em sessão \surpresa\, o governo chubutense aprovou zonificação
mineira e a população leva dias de protesto em repúdio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/mobilizacao-popular-conseguebarrar-projeto-de-megamineracao-em-chubut-patagonia-argentina
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 13:46:11
Título: DF: Defensoria pública e movimentos populares promovem campanha de
combate à pobreza menstrual
Descrição: Entidades cobram implementação da política de distribuição de
absorventes para pessoas que menstruam
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/df-defensoria-publica-emovimentos-populares-promovem-campanha-de-combate-a-pobreza-menstrual
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 12:47:24
Título: China impõe sanções aos EUA em resposta a medidas coercitivas contra
autoridades chinesas
Descrição: Chancelaria chinesa anunciou sanções contra quatro funcionários do
governo de Joe Biden
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/china-impoe-sancoes-aos-eua-emresposta-a-medidas-coercitivas-contra-autoridades-chinesas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 12:13:36
Título: Protesto cobra demissão de professor que se fantasiou com roupas da Ku
Klux Klan em escola
Descrição: Coletivos e estudantes convocaram ato em frente à escola pública na
região do ABC nesta quarta-feira (22)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/protesto-cobra-demissao-deprofessor-que-se-fantasiou-com-roupas-da-ku-klux-klan-em-escola
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 10:46:52
Título: ConecteSUS fora do ar: governo contratou nuvem privada sem serviço de
segurança
Descrição: Especialistas apontam falha na contratação de subsidiária da Embratel
para hospedagem dos dados da Saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/conectesus-fora-do-ar-governocontratou-nuvem-privada-sem-servico-de-seguranca
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 09:58:13
Título: Relatório mostra cenário frágil pelo qual passam defensores de direitos
humanos no Brasil
Descrição: De acordo com o Comitê Brasileiro, sem mecanismos de proteção
efetivos defensores seguem em risco em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/relatorio-mostra-cenario-fragilpelo-qual-passam-defensores-de-direitos-humanos-no-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 09:40:43
Título: Porto Alegre (RS) terá Fórum Social das Resistências em janeiro de 2022
Descrição: Em formato híbrido, a abertura será com a tradicional marcha, no dia
26 de janeiro, a partir das 15h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/porto-alegre-rs-tera-forumsocial-das-resistencias-em-janeiro-de-2022
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-21 09:02:18
Título: Central de Movimentos Populares realiza atos por emprego e contra a fome
nesta terça (21)
Descrição: Entre janeiro e junho, o desemprego bateu recorde, com 14,7% da
população economicamente ativa sem ocupação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/21/central-de-movimentos-popularesrealiza-atos-por-emprego-e-contra-a-fome-nesta-terca-21
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-22 00:56:59
Título: Alguns trabalhadores tiveram vitória diante da ofensiva neoliberal em
2021
Descrição: Frentistas em postos de gasolina e estivadores estão entre as
categorias que venceram os algozes da classe trabalhadora Sabe o MBL (Movimento
Brasil Livre) que o ex-juiz suspeito Sergio Moro (Podemos) começou um jogo de
várzea pensando que está no Maracanã? Pois é, os frentistas trabalhadores em
posto de gasolina Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/alguns-trabalhadores-tiveramvitoria-diante-da-ofensiva-neoliberal-em-2021/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-21 19:29:09
Título: PV bate o martelo no apoio a Lula e federação com PT, PSB, PSOL e PCdoB
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aos poucos, vai engordando
sua federação partidária para concorrer ao Palácio do Planalto nas eleições de
2022. O Partido Verde (PV) bateu o martelo nesta terça-feira (21/12) sobre apoio

a Lula e associação com PT, PSB, PCdoB e PSOL na disputa presidencial do Bemvindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/pv-bate-o-martelo-no-apoio-a-lulae-federacao-com-pt-psb-psol-e-pcdob/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-21 18:48:34
Título: Bolsonaro sanciona fundo eleitoral R$ 5,7 bilhões após demagogia do veto
Descrição: Depois de fazer uma média com a opinião pública, vetando a proposta,
o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou o texto que prevê o repasse de até R$
5,7 bilhões em recursos públicos para o fundo eleitoral em 2022. Antes, porém, o
Congresso Nacional derrubou na sexta-feira (17/12) o veto presidencial Bemvindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/bolsonaro-sanciona-fundo-eleitoralr-57-bilhoes-apos-demagogia-do-veto/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-21 13:50:04
Título: PT destaca o ocaso do ex-juiz suspeito Sergio Moro como grande
acontecimento de 2021
Descrição: Para o Partido dos Trabalhadores, o ano de 2021 foi importante porque
caiu por terra a farsa de Moro e da Lava Jato, a legenda de Lula destaca o ocaso
do ex-juiz suspeito Em 2021, a verdade sobre Moro, Dallagnol e a Lava Jato
apareceu. O ex-juiz foi considerado suspeito Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/pt-destaca-o-ocaso-do-ex-juizsuspeito-sergio-moro-como-grande-acontecimento-de-2021/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-21 13:21:42
Título: A Ômicron está se espalhando em um ritmo alarmante e não há evidências
sólidas de que seja “mais brando”
Descrição: Epidemias de vírus de transmissão rápida não são gentis com sistemas
de saúde sobrecarregados Por William Hanage* Mais uma vez, vimos surgir uma nova
variante do vírus Covid e as autoridades de saúde estão observando com cautela
os dados de todo o mundo. Com a Ômicron, uma questão importante é Bem-vindo à
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/a-omicron-esta-se-espalhando-em-umritmo-alarmante-e-nao-ha-evidencias-solidas-de-que-seja-mais-brando/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-21 11:41:36
Título: Guilherme Boulos relata a vitória de Gabriel Boric que ele [líder do
MTST] testemunhou no Chile
Descrição: O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Guilherme
Boulos, e seus camaradas do PSOL integraram a delegação de observadores na
eleição presidencial do Chile. Na volta ao Brasil, Boulos relata que testemunhou
a vitória de Gabriel Boric, eleito no domingo (19/12), e, consequentemente, a
queda da primeira experiência Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/guilherme-boulos-relata-a-vitoriade-gabriel-boric-que-ele-lider-do-mtst-testemunhou-no-chile/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 02:10:43
Título: Efeito Lula: PT cresce e fica próximo de recorde histórico em
preferência do eleitorado, diz Datafolha
Descrição: Levantamento mostra crescimento do PT acompanhando adesão a Lula, que
é considerado por 51% como o melhor presidente da história e venceria em
primeiro turno em 2022, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-pt-cresce-proximo-recordehistorico-preferencia-do-eleitorado-datafolha/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2021-12-22 00:33:05
Título: Barroso permite que vice-presidente da Câmara se desfilie do PL após
ingresso de Bolsonaro
Descrição: Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, chegou a
defender o impeachment de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/barroso-permite-vice-da-camara-saiado-pl-de-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 23:43:39
Título: Bolsonaro dará R$ 1,7 bilhão do Orçamento para aumentar salário de
policiais
Descrição: Única carreira de servidores com a qual o presidente se importa,
agentes da PF, da PRF e do DEPEN serão agraciados com a exigência imposta pelo
chefe do Executivo, enquanto os demais permanecem com vencimentos congelados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-dara-17-bilhao-orcamentoaumentar-salario-policiais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 20:56:01
Título: Governador do Ceará, Camilo Santana (PT) tem 78% de aprovação no estado
Descrição: O petista vai concluindo seu segundo mandato à frente do governo do
Ceará com alta taxa de aprovação e popularidade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governador-ceara-camilo-santana-78aprovacao-estado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 19:42:49
Título: Com vidas marcadas por Pinochet, chilenas falam sobre Boric e esperança
Descrição: Morando há décadas no Brasil, Marta Muñoz Contreras e Gilda Segovia
Lo Presti são testemunhas da história e do horror do diabólico ditador que fez
do Chile um inferno por 17 anos. A eleição do jovem esquerdista trouxe paz e
emoção às duas
Url :https://revistaforum.com.br/global/vidas-marcadas-pinochet-chilenas-sobreboric-esperanca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 19:35:54
Título: Zé de Abreu apoia chapa Lula-Alckmin: “Engulo sem problemas”
Descrição: O ator, que é filiado ao PT, era um crítico contumaz de Alckmin, mas
explicou os motivos que o levam a apoiar uma possível aliança entre Lula e o exgovernador
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ze-de-abreu-apoia-chapa-lula-alckmin/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 19:09:02
Título: PV declara apoio à candidatura Lula: “Fortalece a luta democrática”, diz
Mercadante
Descrição: Os diretórios do PV fecharam questão a respeito da formação da
federação partidária com PT, PSB e PCdoB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pv-declara-apoio-a-candidatura-lulafortalece-a-luta-democratica-diz-mercadante/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 17:27:45
Título: Itapemirim oferece viagem de ônibus a clientes que compraram passagens
aéreas
Descrição: Empresário bolsonarista Sidnei Piva de Jesus, dono da ITA, é acusado
de dar golpe em investidores que teriam comprado cerca de R$ 400 mil em
criptomoedas CrypTour em plataforma que foi retirada do ar.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/itapemirim-oferece-viagem-de-onibus-aclientes-que-compraram-passagens-aereas/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2021-12-21 17:21:47
Título: Secretaria da Educação de SP afasta professor que aparece em vídeo com
roupa da Ku Klux Klan
Descrição: Segundo o site Mundo Negro, homem teria sido identificado como Luiz
Bartolo. Ato foi marcado para esta quarta-feira (22) em frente à escola Escola
Estadual Amaral Wagner, em Santo André
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/secretaria-da-educacao-de-sp-afastaprofessor-ku-klux-klan/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 17:04:34
Título: Kassab nega que Alckmin venha para o PSD e confirma que prioridade do
ex-governador é vice de Lula
Descrição: Kassab também confirmou que o PT ou o próprio Lula já fez um convite
formal a Geraldo Alckmin
Url :https://revistaforum.com.br/rede/kassab-nega-que-alckmin-venha-para-o-psde-confirma-que-prioridade-do-ex-governador-e-vice-de-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 17:02:24
Título: Caetano, que tem filho na Universal, diz que termo “terrivelmente
evangélico” é desrespeitoso
Descrição: \Acho a expressão do presidente muito ruim e desrespeitosa. Mas ser
desrespeitoso é do jeito do presidente”, disse o cantor no Roda Viva
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/caetano-que-tem-filho-nauniversal-diz-que-termo-terrivelmente-evangelico-e-desrespeitoso/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 16:51:11
Título: Fórum Onze e Meia #666 – Moro arrega para Ciro, Bolsonaro pega praia na
segunda-feira e Lula se encontra com catadores
Descrição: Nesta edição do Fórum Onze e Meia: Bolsonaro passeia de lancha em
plena segunda-feira e ainda ataca mulheres de esquerda, Moro se recusa a debater
com Ciro e Lula vai a encontro com catadores. Com Kakay, advogado criminalista,
e Ricardo Berzoini, ex-ministro. Comentários de Renato Rovai e apresentação de
Dri Delorenzo
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia666-moro-arrega-para-ciro-bolsonaro-pega-praia-na-segunda-feira-e-lula-seencontra-com-catadores/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 16:07:04
Título: “Eu apoio Lula. Já deu de direita, de extrema direita”, diz Bela Gil
Descrição: Filiada ao PSOL, a chef esteve presente ao jantar realizado pelo
Grupo Prerrogativas, em São Paulo, e disse que foi convidada pelo próprio Lula
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/eu-apoio-lula-ja-deu-dedireita-de-extrema-direita-diz-bela-gil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 15:48:02
Título: Gabriel Boric afirmou que “Bolsonaro está destruindo o que pertence a
toda humanidade”
Descrição: Frase, entre outras, foi republicada pela agência de notícias
Bloomberg assim que foi confirmada a vitória do presidente chileno
Url :https://revistaforum.com.br/global/gabriel-boric-afirmou-que-bolsonaroesta-destruindo-o-que-pertence-a-toda-humanidade/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 14:37:21
Título: Moro arrega para Ciro, Bolsonaro pega
encontra com catadores
Descrição: Nesta edição do Fórum Onze e Meia:
plena segunda-feira e ainda ataca mulheres de
com Ciro e Lula vai a encontro com catadores.
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/moro-arrega-para-ciro-bolsonaro-pegapraia-na-segunda-feira-e-lula-se-encontra-com-catadores/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 13:39:03
Título: “Alckmin vai adotar o programa para eleger Lula?”, indaga Zé Dirceu
sobre ex-tucano
Descrição: Ex-ministro, Zé Dirceu afirma que \Lula e o PT precisam de uma
política mais ampla que a esquerda para derrotar o bolsonarismo e governar o
país\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alckmin-vai-adotar-programa-paraeleger-lula-indaga-ze-dirceu-sobre-ex-tucano/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 12:13:08
Título: Caetano Veloso: “imprensa não têm o mesmo significado de décadas atrás”
Descrição: O compositor afirmou no Roda Viva que, apesar de ler jornais
impressos todos os dias, eles perderam o peso que tinham
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/caetano-veloso-imprensa-nao-tem-omesmo-significado-de-decadas-atras/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 11:43:23
Título: “Lula vai unir o Brasil”, diz Reginaldo Lopes, eleito líder da bancada
do PT na Câmara
Descrição: A pedido de Lula, deputado mineiro desistiu da eleição ao governo do
Estado para comandar a bancada petista no ano eleitoral de 2022 e se lançar na
disputa ao Senado.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-vai-unir-o-brasil-diz-reginaldolopes-eleito-lider-da-bancada-do-pt-na-camara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 11:10:36
Título: No TSE, ex-ministro da Bolsonaro defende urnas eletrônicas e afirma que
sua eficácia não está em discussão
Descrição: General da reserva, Fernando Azevedo e Silva, que foi demitido em
março, assume a direção-geral do TSE em 2022 para se antecipar a uma tentativa
de golpe de Bolsonaro, que derrete nas pesquisas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tse-ministro-bolsonaro-urnasdiscussao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-21 11:07:51
Título: Cristiano Zanin: CNMP adiou 42 vezes julgamento do Power Point de
Dallagnol
Descrição: Apesar de todas as vitórias conquistadas neste ano, o advogado de
Lula afirma que faltaram duas coisas: as punições de Moro e Dallagnol
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cristiano-zanin-cnmp-adiou-42-vezesjulgamento-do-power-point-de-dallagnol/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-21 00:00:00
Título: Os avisos de Mourão e Santos Cruz para Bolsonaro
Descrição: Bolsonaro encrencou com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
porque ela recomendou a vacinação das crianças. A Anvisa é presidida por um
almirante-médico que ele indicou.Leia mais (12/21/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/12/os-avisos-de-mourao-e-santos-cruz-parabolsonaro.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal

Data: 2021-12-21 00:00:00
Título: Buscas por Geraldo Alckmin no Google aumentam 350% com aproximação de
Lula
Descrição: As buscas por Geraldo Alckmin no Google saltaram 350% nos últimos
sete dias após aumentar o número de notícias sobre a possibilidade de ele ser
vice na chapa de Lula (PT). Desde domingo (19), quando participou de jantar com
o petista, a procura ficou atrás apenas de Jair Bolsonaro (PL) e do próprio expresidente.Leia mais (12/21/2021 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/buscas-por-geraldo-alckmin-no-google-aumentam-350com-aproximacao-de-lula.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-21 00:00:00
Título: Entidade de jornalistas recorre ao STF contra assédio judicial a
profissionais
Descrição: A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) recorreu
ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra o assédio judicial a jornalistas.Leia
mais (12/21/2021 - 20h36)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/entidade-de-jornalistas-recorre-ao-stf-contra-assediojudicial-a-profissionais.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-21 00:00:00
Título: Anastasia é nomeado novo ministro do TCU
Descrição: O agora ex-senador Antonio Anastasia foi nomeado nesta terça (21)
como novo ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).Leia mais (12/21/2021 19h55)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/anastasia-e-nomeado-novo-ministro-do-tcu.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-21 00:00:00
Título: Olavo de Carvalho diz que Bolsonaro o usou para se promover
Descrição: O escritor e ideólogo Olavo de Carvalho, considerado espécie de \
guru\ do bolsonarismo, afirmou, nesta segunda-feira (20), que o presidente Jair
Bolsonaro (PL) o usou como \poster boy\ para \se promover e se eleger\ e que
considera que \a briga já está perdida\. \Poster boy\, em inglês, significa
garoto-propaganda, na tradução livre.Leia mais (12/21/2021 - 17h32)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/olavo-de-carvalho-diz-que-bolsonaro-o-usou-para-sepromover.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-22 03:50:29
Título: Embraer e BAE Systems anunciam planos para criar versões militares da
aeronave elétrica Eve
Descrição: A Embraer e a BAE Systems anunciaram planos para um estudo conjunto a
fim de explorar o desenvolvimento da aeronave elétrica de decolagem e pouso
vertical (eVTOL) da Eve para o mercado de defesa e segurança.
Url :https://br.sputniknews.com/20211222/embraer-e-bae-systems-anunciam-planospara-criar-versoes-militares-da-aeronave-eletrica-eve-20772880.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-22 03:36:43
Título: 'Bombardeiro furtivo' dos EUA é avistado através do satélite do Google
Maps (FOTO)
Descrição: Alguns internautas sugerem que poderia se tratar de um Northrop
Grumman B-2 Spirit, registrado por um satélite da Maxar Tecnologies.

Url :https://br.sputniknews.com/20211222/bombardeiro-furtivo-dos-eua-e-avistadoatraves-do-satelite-do-google-maps-foto-20772722.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-21 19:12:20
Título: Ex-chefe da inteligência de Israel confirma que o país teve papel no
assassinato de Soleimani
Descrição: Declaração foi o primeiro reconhecimento público do papel de Israel
na operação que matou o general iraniano Qassem Soleiman.
Url :https://br.sputniknews.com/20211221/ex-chefe-da-inteligencia-de-israelconfirma-que-o-pais-teve-papel-no-assassinato-de-soleimani-20771176.html

