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Fonte: Jacobin
Data: 2021-12-22
Título: A herança de Chico Mendes
Descrição: O seringueiro sindicalista Chico Mendes foi covardemente assassinado
neste dia em 1988. Neste artigo, Michael Löwy resgata como ele conseguiu
articular as ideias do socialismo internacionalista com a luta ecológica para
enfrentar os ruralistas e a ditadura - e acabou pagando caro por isso.
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/a-heranca-de-chico-mendes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-22 15:56:36
Título: Desmatamento em Terras Indígenas cresceu 138% nos três anos de governo
Bolsonaro
Descrição: O estudo do Instituto Socioambiental compara os períodos de 2019 a
2021 e 2016 e 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/22/desmatamento-em-terrasindigenas-cresceu-138-nos-tres-anos-de-governo-bolsonaro
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-12-22
Título: Governo Bolsonaro corta R$ 290 milhões do SUS
Descrição: A indústria de produtos para a saúde reagiu à decisão do governo
Bolsonaro de reduzir mais de R$ 290 milhões do valor reembolsado aos hospitais
por procedimentos e materiais usados no SUS. A portaria do Ministério da Saúde,
publicada nesta terça (21), tem 50 dispositivos. A maioria usados em cirurgias
cardiovasculares, como marcapassos e desfibriladores.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/governo-bolsonarocorta-sus/
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-12-22
Título: Estado gastou R$ 2,5 milhões em motociatas de Bolsonaro
Descrição: Ao todo, as sete viagens do presidente Bolsonaro para encontro com
apoiadores entre meio e agosto deste ano custaram aos cofres públicos cerca de
2,5 milhões de reais. As informações foram obtidas pelo O Globo por meio da Lei
de Acesso à Informação.
Url : https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/estado-gastou-r-25-milhoesem-motoristas-de-bolsonaro/
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-22
Título: Receita Federal tem debandada de mais de 500 chefes de operação após
corte no Orçamento
Descrição: Ao menos 500 profissionais da Receita Federal abriram mão de seus
cargos comissionados em protesto pela aprovação do orçamento de 2022, que prevê
reajuste de salário apenas para polícias federais, inclusive com a ideia do
governo federal de botar delegados no mesmo teto de vencimentos de ministros do
Supremo Tribunal Federal.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/pelo-menos-320-auditores-dareceita-federal-pedem-exoneracao-apos-corte-no-orcamento
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-22
Título: Número de resgatados do trabalho escravo neste ano supera 1.600 e já é o
maior desde 2013
Descrição: Total apurado pela CPT já dobrou em relação a 2020. Minas Gerais tem
o maior número de casos, e pecuária se destaca
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/12/numero-de-resgatadosdo-trabalho-escravo-neste-ano-supera-1-600-e-ja-e-o-maior-desde-2013/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Sem reajuste, servidores do Banco Central ameaçam realizar greve
Descrição: A falta de previsão de recursos no Orçamento da União de 2022 para o
reajuste da categoria irritou servidores do Banco Central. De acordo com o
presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Banco Central (Sinal),
Fabio Faiad, as negociações com o governo e com o Legislativo para que a decisão
seja revista devem seguir [ ]The post Sem reajuste, servidores do Banco Central
ameaçam realizar greve appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/temas/economia/sem-reajuste-servidoresdo-banco-central-ameacam-realizar-greve/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-22
Título: Petroleiros entram em estado de greve em protesto contra a privatização da
Petrobras
Descrição: A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus sindicatos filiados
vão encerrar o ano de 2021 em estado de greve nacional, num protesto contra as
ameaças que o Governo Federal vem fazendo sobre um possível plano de
privatização da Petrobrás. A deliberação foi aprovada pela ampla maioria da
categoria petroleira, nas assembleias realizadas até essa quarta-feira (22), em
todo o Brasil.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/petroleiros-entram-em-estado-de-greve-emprotesto-contra-a-privatizacao-da-petro-efbf
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-23 00:54:05
Título: Ministério da Saúde fez reunião com negacionistas sobre vacinação
infantil
Descrição: Encontro foi na terça-feira (21) e contou com a participação de
adeptos da cloroquina, de gente que assinou manifestos contra a vacina e até de
dois indiciados na CPI da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ministerio-saude-reuniao-negacionistasvacinacao-infantil/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-23 00:00:00
Título: Deputados bolsonaristas usam informação falsa contra vacinação de
crianças
Descrição: Os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF)
e Carla Zambelli (PSL-SP) usaram conteúdos falsos para atacar a vacinação
infantil contra a Covid-19 em suas redes sociais e sites oficiais.Leia mais
(12/23/2021 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/deputados-bolsonaristas-usam-informacao-falsa-contravacinacao-de-criancas.shtml
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 14:21:27
Título: Pressionado pelo STF, Bolsonaro abre consulta púbica sobre vacinação de
crianças de 5 a 11 anos
Descrição: Tentando burlar a decisão da Anvisa, que liberou a vacina da Pfizer
para crianças, o Ministério da Saúde divulgou consulta para \que sejam
apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas\ sobre o tema.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/pressionado-pelo-stfbolsonaro-abre-consulta-pubica-sobre-vacinacao-de-criancas-de-5-a-11-anos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-22 18:51:42
Título: \Meu sonho é que todo brasileiro faça três refeições por dia\, diz Lula
a catadores em SP
Descrição: Ex-presidente esteve em evento organizado organizado pelo Movimento
Nacional dos Catadores de Material Reciclável

Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/22/meu-sonho-e-que-todo-brasileirofaca-tres-refeicoes-por-dia-diz-lula-a-catadores-em-sp
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 12:56:10
Título: Corrupção: PF prende chefe de gabinete de Gladson Cameli, governador
bolsonarista do Acre
Descrição: A prisão é parte da segunda fase da Operação Ptolomeu, que investiga
um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula do governo
acreano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/corrupcao-pf-prende-chefe-de-gabinetede-gladson-cameli-governador-bolsonarista-do-acre/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Chefe de gabinete de Bolsonaro compra terreno de R$ 2 milhões
Descrição: Funcionário do Executivo desde que o presidente Jair Bolsonaro
assumiu o cargo, o chefe de gabinete, Célio Faria Júnior adquiriu um terreno na
área nobre de Brasília no valor de R$ 2,15 milhões. Faria Júnior e sua esposa,
Vanessa Lima acumulam três postos como conselheiros em empresas públicas. A
renda do casal por mês atingia [ ]The post Chefe de gabinete de Bolsonaro compra
terreno de R$ 2 milhões appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/chefe-de-gabinete-debolsonaro-compra-terreno-de-r-2-milhoes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-22 16:30:36
Título: Assembleia de Cuba aprova Novo Código de Família que amplia direitos
LGBTQIA
Descrição: Para tornar-se lei, documento passará por consulta pública no
primeiro semestre de 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/22/assembleia-de-cuba-aprova-novocodigo-de-familia-que-amplia-direitos-lgbtqia
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-22 20:20:33
Título: O grupo paramilitar inspirado na Ku Klux Klan que atuou contra a
esquerda no Brasil
Descrição: A Ordem Secreta dos Primadistas foi uma das organizações com
inspiração no grupo racista norte-americano que promoveram atentados e ações
terroristas no Brasil no início dos anos 60.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59760992?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-22 23:05:58
Título: Bolsonaro ignora há 72 horas a eleição de Gabriel Boric no Chile
Descrição: De todos os chefes de Estado da América do Sul, Jair Bolsonaro é o
único que ainda não felicitou Boric.
Url :https://br.sputniknews.com/20211222/bolsonaro-ignora-ha-72-horas-a-eleicaode-gabriel-boric-no-chile-20786977.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-22
Título: "Não desempenharemos um papel hegemônico no governo de Boric".
Descrição: Somos o maior partido do conglomerado que aprovo da Dignidade, muito
bom, mas a única coisa que nos faz ver é que temos uma grande responsabilidade",
enfatizou o presidente do Partido Comunista, Guillermo Teillier. Sobre o papel
dos comunistas no futuro gabinete de Gabriel Boric, ele disse que cabe ao
presidente eleito decidir "se estamos ou não no comitê político". Ele sustentou
que "concordamos com o que Boric disse, que seu governo terá os dois pés na rua,
intimamente ligados ao movimento social".
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/no-vamos-jugarun-papel-hegemonico-en.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-22 13:28:29
Título: \Marmitas da Terra\ chega a cem mil refeições doadas com Natal para
pessoas em situação de rua
Descrição: Iniciativa produz e distribui refeições à população de rua, classe
trabalhadora, famílias em ocupações e comunidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/22/marmitas-da-terra-chega-a-cemmil-refeicoes-doadas-com-natal-para-pessoas-em-situacao-de-rua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-22 08:13:45
Título: Fernando Morais: “Não basta eleger Lula. É preciso ter uma bancada que o
ajude a governar”
Descrição: Uma conversa com o autor de Olga, Chatô, Os Últimos Soldados da
Guerra Fria e, agora, da biografia de Lula
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/22/fernando-morais-nao-bastaeleger-lula-e-preciso-ter-uma-bancada-que-o-ajude-a-governar
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-22 21:53:02
Título: Deu chabu na República: os demais servidores querem mesmo reajuste dado
a policiais federais
Descrição: Orçamento da União para 2022 inclui as chamadas emendas de relator,
salário mínimo sem ganho real e reajuste salarial para a policiais federais.
Outros servidores, sem reajuste há mais de cinco anos criticam e ameaçam
debandada Deu chabu na República. O governo Jair Bolsonaro (PL) foi para as
cordas.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/deu-chabu-na-republica-os-demaisservidores-querem-mesmo-reajuste-dado-a-policiais-federais/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-22 20:42:38
Título: Lula em mensagem de Natal: ‘Amanhã vai melhorar, não percam a esperança’
[vídeo]
Descrição: O ex-presidente Lula participou nesta quarta-feira (22/12) do Natal
dos catadores de recicláveis e de pessoas em situação de rua em São Paulo.
&#8216,Amanhã vai melhorar, não percam a esperança&#8217,, disse o petista em
seu discurso. Além de Lula, o evento também reuniu os ex-prefeitos Fernando
Haddad (PT) e Marta Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/lula-em-mensagem-de-natal-amanhavai-melhorar-nao-percam-a-esperanca-video/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-22 18:45:34
Título: Boulos lidera intenção de voto na cidade de São Paulo na disputa pelo
governo do Estado
Descrição: Em disputa ao governo do Estado, Boulos lidera intenção de voto na
cidade de São Paulo Levantamento Paraná Pesquisas mostra base sólida do
candidato do PSOL na capital para eleição de 2022 Pré-candidato ao governo do
Estado de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) lidera as intenções de voto na
capital
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/boulos-lidera-intencao-de-voto-nacidade-de-sao-paulo-na-disputa-pelo-governo-do-estado/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-22 16:59:28
Título: Estados Unidos tiveram 1.351 mortes por covid e 154.555 novos casos nas
últimas 24 horas
Descrição: Os Estados Unidos entraram de prontidão nestas vésperas de Natal com
o aumento de mortes, casos e internamentos por covid. As autoridades americanas
dizem que as lutas contínuas com a variante Delta e o surgimento da variante
Ômicron altamente infecciosa levaram o total de casos diários do país aos níveis
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/estados-unidos-tiveram-1-351mortes-por-covid-e-154-555-novos-casos-nas-ultimas-24-horas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-22 13:32:32
Título: Sergio Moro pode concorrer ao Senado por São Paulo, mostra sondagem da
Paraná Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas mostra que o ex-juiz suspeito Sergio Moro
(Podemos) pode recuar da disputa presidencial, nas eleições de 2022, para
concorrer ao Senado pelo estado de São Paulo. O suspeitíssimo ex-juiz precisa de
um mandato que lhe garanta foro privilegiado, a exemplo do ex-procurador Deltan
Dallagnol (Podemos), que disputará
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/sergio-moro-pode-concorrer-aosenado-por-sao-paulo-mostra-sondagem-da-parana-pesquisas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-22 12:48:09
Título: Federação partidária de Lula vence a disputa pelo governo de São Paulo,
diz Paraná Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas divulgou novos números nesta quarta-feira (22/12)
assentando que a federação partidária de Lula irá vencer a disputa pelo governo
de São Paulo, independentemente de quem for o candidato na disputa pelo Palácio
dos Bandeirantes a sede do governo paulista. PT, PSB, PV, PCdoB e PSOL estão
cimentando
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/federacao-partidaria-de-lula-vencea-disputa-pelo-governo-de-sao-paulo-diz-parana-pesquisas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-22 12:19:12
Título: Por que Ratinho Junior teme o confronto eleitoral ‘mano a mano’ com
Roberto Requião
Descrição: Qual a principal obra de governador Ratinho?, pergunta frequentemente
o ex-senador Roberto Requião (sem partido) a seus interlocutores para ele mesmo
responder em seguida: o rodízio de água nas torneiras e tarifas abusivas da
Sanepar denunciando a falta de investimentos em infraestrutura e aliviando a
suposta culpa de São Pedro. Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/por-que-ratinho-junior-teme-oconfronto-eleitoral-mano-a-mano-com-roberto-requiao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-23 02:26:57
Título: Queiroga, o obscurantista – Por Chico D’Angelo
Descrição: Ao admitir e desejar que o Brasil seja o destino de turismo dos não
vacinados, em um contexto marcado pelo avanço da variante Ômicron da Covid-19,
Queiroga troca qualquer resquício de dignidade pela tentativa de manter o cargo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/queiroga-o-obscurantista-por-chicodangelo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-23 01:51:50
Título: Por emprego, contra a carestia e a fome – Por Raimundo Bonfim
Descrição: Agora, como no final da década de 1970 e começo da de 1980,
movimentos populares das periferias de São Paulo voltam a se organizar contra a
carestia
Url :https://revistaforum.com.br/rede/por-emprego-contra-a-carestia-e-a-fomepor-raimundo-bonfim/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-23 01:31:53
Título: Os arquitetos da democracia brasileira – Por Rodrigo Perez
Descrição: O bolso-lavajatismo destruiu o sistema político estabelecido pela
constituição de 1988, e criou uma nova racionalidade política. As disputas e
rivalidades entre petistas e tucanos não fazem mais sentido

Url :https://revistaforum.com.br/rede/os-arquitetos-da-democracia-brasileira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-23 01:15:42
Título: Inca Garcilaso, o bem-viver indígena e o socialismo atual – Por Yuri
Martins-Fontes
Descrição: Resenha de “La memoria utópica del Inca Garcilaso: comunalismo andino
y buen gobierno”, novo livro de Alfredo Gómez-Muller
Url :https://revistaforum.com.br/rede/inca-garcilaso-bem-viver-indigenasocialismo-atual/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-23 00:01:07
Título: Idosa de 81 anos é chamada de “crioula fedida” e “neguinha safada” por
vizinha em MG
Descrição: Caso de racismo explícito foi levado à polícia e acusada, que também
direcionou insultos sexuais à nora da vítima, disse \não estar lembrada\ dos
fatos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/idosa-81-anos-chamada-crioula-fedidaneguinha-safada/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 23:59:59
Título: Pesquisa PoderData: Lula dispara, lidera com folga e vence todos no
segundo turno
Descrição: Levantamento mostra ainda que a chamada \terceira via\ apresenta
dificuldades para decolar: nenhum dos candidatos chega a 10% das intenções de
voto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/poderdata-lula-lidera-vence-segundoturno/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 23:03:29
Título: Lula truca e diz: “Haddad, não sei se você tá percebendo que vai ganhar
o governo de SP”
Descrição: Fala de Lula é uma sinalização de que PT não vai desistir da
candidatura Haddad para apoiar Marcio França, o que seria uma das condições do
PSB para emplacar Alckmin de vice na chapa presidencial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-haddad-ganhar-eleicao-sp/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 19:59:20
Título: VÍDEO: Jovem é arrastado pelo pescoço após evento em fazenda de GO
Descrição: Imagens chocantes foram divulgadas nas redes sociais e mostram um
rapaz de 18 anos sendo puxado covardemente, em meio à lama. Propriedade rural
pertence a prefeito de Alto Paraíso de Goiás
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/jovem-arrastado-pescoco-evento-fazendagoias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 19:44:39
Título: Bolsonaro, o presidente sem respeito e sem confiança
Descrição: Hoje conversamos com Rogério Dultra, professor de Direito na UFF, e
autor do livro Teoria Constitucional, Ditadura e Fascismo no Brasil, e Tainá de
Paula, arquiteta, urbanista e vereadora no Rio de Janeiro pelo Partido dos
Trabalhadores. O tema será o derretimento da aprovação de Bolsonaro, medido pelo
Datafolha, além dos fatos do dia! #RevistaFórum [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-o-presidente-sem-respeito-esem-confianca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 19:39:02
Título: Impressionante: Datafolha dá Lula com 40% dos votos no 1º turno em SP

Descrição: Um dos recortes da pesquisa Datafolha aponta que o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva dispara na frente no estado de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/impressionante-datafolha-dalula-com-40-dos-votos-no-1o-turno-em-sp/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 17:34:12
Título: Ciro rebate arregada de Moro: “Esse bandidão despreparado, é um canalha
rematado”
Descrição: Ciro classificou o ex-ministro de Bolsonaro como “o estepe do
fascismo\. \Vamos dizer, o pneu sobressalente desse fascismo bandido brasileiro
chama-se Sergio Moro”.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-rebate-arregada-de-moro-essebandidao-despreparado-e-um-canalha-rematado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 16:51:31
Título: Movimentos pedem suspeição de André Mendonça em ação sobre conselhos
Descrição: Novo ministro do STF herdou processos de Marco Aurélio Mello e está
escalado para julgar ADI que visa derrubar decreto de Bolsonaro para extinção ou
redução de conselhos, a questão é que Mendonça já atuou na ação quando comandava
AGU
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/movimentos-pedem-suspeicao-de-andremendonca-em-acao-sobre-conselhos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 16:47:46
Título: Maringoni, ex-candidato a governador de SP pelo PSOL, não vê problema em
chapa Lula e Alckmin
Descrição: Getúlio Vargas tinha muito isso: ‘prefiro ter os inimigos comigo do
que eles soltos fora de mim’”, disse ainda o jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maringoni-ex-candidato-a-governadorde-sp-pelo-psol-nao-ve-problema-em-chapa-lula-e-alckmin/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 16:40:39
Título: Fórum Onze e Meia #667 – Datafolha revela que PT tem 28% do eleitorado
brasileiro, o que isso significa?
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a pesquisa Datafolha que
mostra o PT o partido de maior preferência do eleitorado. E ainda: Lula dispara
em São Paulo. Entrevista com Reginaldo Lopes, deputado federal (PT-MG), e
Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da UFABC. Comentários
de Renato Rovai e apresentação de Dri Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia667-datafolha-revela-que-pt-tem-28-do-eleitorado-brasileiro-o-que-issosignifica/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 15:42:33
Título: Direitos LGBT: Pesquisa mapeia mais de 300 conquistas em todos os
continentes ao longo de 2021
Descrição: Apesar da ascensão de líderes e governos declaradamente LGBTfóbicos,
o levantamento revela um embate entre fundamentalistas, movimentos sociais e
setores do judiciário
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/direitos-lgbt-conquistas-todoscontinentes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 13:12:11
Título: Blog do Rovai: Boulos articula aliança do PSOL com PCdoB, PDT e Rede
Descrição: Se vier a obter sucesso, ele terá um palanque mais amplo do que
quando disputou a prefeitura de SP
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/boulos-governador-psol-pcdobpdt-e-rede/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 12:54:11
Título: Datafolha: Lula dispara em SP e chega a 40% no 1º turno
Descrição: O ex-presidente ficou com as mesmas intenções de votos no cenário que
mostra apenas cinco candidatos e no que conta com dez
Url :https://revistaforum.com.br/politica/datafolha-lula-dispara-em-sp-e-chegaa-40-no-1o-turno/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 11:18:25
Título: Bolsonarista, presidente da Fiemg persegue equipe da ICMBio que embargou
obra da Heineken
Descrição: Aliado do presidente, Flávio Roscoe convocou coletiva para ameaçar
mover um processo contra os fiscais que embargaram a obra por causa do impacto
que poderia causar no sítio arqueológico onde foi descoberto o crânio de Luzia,
fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas. Na semana passada, Bolsonaro
anunciou que demitiu diretoria do Iphan para beneficiar o véio da Havan.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonarista-presidente-da-fiemgpersegue-equipe-da-icmbio-que-embargou-obra-da-heineken/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 11:08:52
Título: Bolsonaro turbina salário de chefe de gabinete, que compra terreno de R$
2 milhões
Descrição: Com salários e postos em conselhos de estatais, casal Célio Faria
Júnior e Vanessa Lima conseguiram renda mensal de R$ 76 mil por mês
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-turbina-salario-de-chefe-degabinete-que-compra-terreno-de-r-2-milhoes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 10:21:53
Título: Bolsonarista, presidente da Itapemirim culpa prestadores de serviço e
nega falência da empresa
Descrição: Após deixar milhares de passageiros desassistidos depois de uma
suspensão abrupta de todos os voos no Brasil, presidente da ITA afirma que
deveria ser \enaltecido\: \Ser empreendedor às vezes incomoda algumas pessoas\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonarista-presidente-da-itapemirimculpa-prestadores-de-servico-e-nega-falencia-da-empresa/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-12-22 17:05:42
Título: Documentos mostram que 99 mentiu sobre valor repassado a motoristas
Descrição: Empresa alega reter até 40% do valor das corridas, mas casos
levantados pelos vereadores de SP mostram que número passa de 60%.The post
Documentos mostram que 99 mentiu sobre valor repassado a motoristas appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/22/99-documentos-mentiu-valor-repassadomotoristas-aplicativo/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-22 03:00:00
Título: Retomar o aprendizado: o principal desafio educacional pós-pandemia.
Entrevista especial com Fernando Becker
Descrição:
Se, de um lado, o ensino remoto \não foi o [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615485-retomar-o-aprendizado-o-principaldesafio-educacional-pos-pandemia-entrevista-especial-com-fernando-becker
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-23 04:30:52
Título: Falta de chips atrasa emissão de cartões de banco e atrapalha compras de
Natal

Descrição: SÃO PAULO - Os emissores de cartões de crédito têm alargado os prazos
para entrega dos plásticos ao consumidor neste fim de ano sob o argumento de
problemas na cadeia de fornecimento de matéria-prima, especialmente chips.A
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs)
confirma o problema e diz que diferentes empresas emissoras associadas à
instituição têm acompanhado o assunto.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/falta-de-chips-atrasaemissao-de-cartoes-de-banco-atrapalha-compras-de-natal-25329594
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-22 16:53:36
Título: ‘Um ídolo para eles’: investigação sobre neonazistas revela admiração a
autor de massacre em Suzano
Descrição: Na última quinta-feira (16/12), operação cumpriu mandados de prisão e
de busca e apreensão contra suspeitos de integrar células neonazistas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59733205?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-22 21:55:08
Título: Com 'ecopremiê', rede de mulheres luta contra desaparecimento de ilhas
no Pacífico
Descrição: Repórter da BBC viajou à região enquanto líderes de todo o mundo se
reuniram para discutir a crise climática na COP26, em novembro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59764350?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-22 00:00:00
Título: PF aguarda Bolsonaro definir data para depor sobre vazamento de
inquérito de hacker do TSE
Descrição: A Polícia Federal ainda espera a definição por parte do presidente
Jair Bolsonaro de uma data para prestar depoimento na investigação sobre o
vazamento do inquérito do ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral divulgado
em entrevista. Ele usou o material para atacar as urnas eletrônicas e o sistema
eleitoral brasileiro.Leia mais (12/22/2021 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/pf-aguarda-bolsonaro-definir-data-para-depor-sobrevazamento-de-inquerito-de-hacker-do-tse.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-22 21:32:00
Título: Comissão aprova divulgação de informações sobre acusados de crimes
violentos
Descrição: Proposta altera a Lei de Abuso de Autoridade
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/841601-comissao-aprova-divulgacao-deinformacoes-sobre-acusados-de-crimes-violentos/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-22 17:26:00
Título: Comissão aprova política permanente de apoio à cultura inspirada na Lei
Aldir Blanc
Descrição: Proposta prevê R$ 3 bilhões anuais para subsídio de projetos
culturais e manutenção de museus e bibliotecas comunitárias
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/841562-comissao-aprova-politicapermanente-de-apoio-a-cultura-inspirada-na-lei-aldir-blanc/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-23 05:48:44
Título: 2021: grande coletiva do presidente da Rússia, Vladimir Putin
Descrição: Hoje, 23 de dezembro, o presidente da Federação da Rússia, Vladimir
Putin, realiza sua grande coletiva de imprensa tradicional para responder às
perguntas de jornalistas e resumir os resultados do ano.

Url :https://br.sputniknews.com/20211223/2021-grande-coletiva-do-presidente-darussia-vladimir-putin-20788339.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-22 19:10:10
Título: FAB e Força Aérea dos EUA fazem intercâmbio de experiências em combate
aéreo
Descrição: Treinamento serviu para os militares norte-americanos compartilharem
suas experiências em combate, adquiridas durante as guerras no Afeganistão e no
Iraque.
Url :https://br.sputniknews.com/20211222/fab-e-forca-aerea-dos-eua-fazemintercambio-de-experiencias-em-combate-aereo-20785167.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-22 13:11:59
Título: Comandante brasileiro revela como seria a posição da FAB na América do
Sul com novos mísseis Meteor
Descrição: A Sputnik Brasil conversou com o oficial da Marinha e especialista
militar comandante Robinson Farinazzo para compreender como o míssil Meteor,
obtido pela Força Aérea Brasileira, aumenta as capacidades de defesa do espaço
aéreo brasileiro.
Url :https://br.sputniknews.com/20211222/comandante-brasileiro-revela-comoseria-a-posicao-da-fab-na-america-do-sul-com-novos-misseis-meteor-20776533.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-22 12:25:03
Título: Ministério da Justiça começa a distribuir novo sistema para rastrear
munições utilizadas em crimes
Descrição: A Polícia Federal e mais cinco estados brasileiros serão os primeiros
a receber o sistema. O objetivo é, através da ferramenta, aumentar as taxas de
soluções de crimes com armas de fogo.
Url :https://br.sputniknews.com/20211222/ministerio-da-justica-comeca-adistribuir-novo-sistema-para-rastrear-municoes-utilizadas-em-crimes20778586.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-22 09:52:59
Título: Militar do Brasil: Rússia avança na defesa por saber focar em objetivos
e investir em reestruturação
Descrição: A Sputnik Brasil conversou com o oficial da Marinha e especialista
militar Robinson Farinazzo para saber como a Rússia poderia ter armas modernas e
eficientes com um orçamento militar relativamente baixo.
Url :https://br.sputniknews.com/20211222/militar-do-brasil-russia-avanca-nadefesa-por-saber-focar-em-objetivos-e-investir-em-reestruturacao-20775794.html
Fonte: Montedo
Data: 2021-12-22
Título: PDC: notebooks foram furtados de dentro do QG da intervenção federal no
Rio
Descrição: Notebooks foram furtados de dentro do QG da intervenção federal no
Rio. Sumiço de 35 aparelhos do Comando Militar do Leste foi constatado em
janeiro de 2019; até hoje, a maioria não foi recuperada
Url : https://www.montedo.com.br/2021/12/22/pdc-notebooks-foram-furtados-dedentro-do-qg-da-intervencao-federal-no-rio/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Colômbia. Cinco milhões de atingidos pelo vírus mais letal e longevo: a
fome
Descrição: \A Colômbia tem uma situação de pobreza muito complexa, há um grande
número de pessoas, milhões, que comem uma vez por dia, muitas delas perderam
seus empregos, outras estão em condições de extrema vulnerabilidade\, destaca o
diretor do Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas, da Conferência
Episcopal Colombiana, dom Héctor Fabio Henao Gaviria, descrevendo a situação no

país andino. \Não podemos ignorar esta situação, porque pior ainda seria
aindiferença\, reitera o prelado
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-12/colombia-cinco-milhoesatingidos-virus-mais-letal-longevo-fome.html

